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 תרבח לש תיסנניפה תכרעמה
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 סח-1(וח6/ 68| וחוש תיסנניפ תכרעמ

 :םישודיחה רתי ןיב

 שמתשמה תטילשב ןווקמ ,ידיימ ןוכדעל תורשפא א

 : סא \ וא6-ב ישארה רפסה דוביע

 תונובשחה לש ןווקמ ןוכדע --

 ךלש הנוממה ינפל דחא רעצ
 ,ונלש הנכותה תא אצמת

 תונובשחה ןיב םירשקה יצע לש ןווקמ ןוכדע --

 .ןמויה תודוקפ לש ןווקמ ןוכדע --

 תכרעמה תואלבטלו הרקבה ץבוקל ןווקמ ןוכדע =

 ןווקמה ןוכדעה לע האלמ הרקב --

 הלקת לש הרקמב תוששואתהל םילכ --

 תונהיל לכות תולע וזיאב עמשתשכ טלק יכסמ ללוחמ -- םינותנה תנזהב רתוי הבר תושימג א
 ,הבוטל עתפות יאדוב ,הלא לכמ

 0 ה 6 ,רצומה יצע תא להננ  הדובעה תונחת ךרד רצומה תא בתננ
 2 .םירצומל תולע יבישחת ןנכתנ .ךלצא דבועמ אוה ןהבש
 2 .תולעה יבישחתל ןתוא הוושנו .ךלעפמב הדובעה תבותכמ דחאכ םלוכ -- םיוולנה | (רוחמת) לעופב תויולעה תא זכרנ תונחת לע םיסמועה תא ןנכתנ
 ,םלג זרמוח) םיאלמה תא להננ .רוצייה יבלש עוציב רחא בוקענ
 ירמוח ,םירמגומ םירצומ ,ךילהתב .םיגירחו תויטס לע עירתנ
 .חיטמב םיילאיר םיכרעב םג (רזע תונחתל םירמוחה תושירד תא ןנכתנ
 | .ןהירחא בוקענו שכר תונמזה ןנכתנ .תונושה רוצייה

 ו5 5 ! ! בוקענו ךיתוחוקל לש תונמזהה להננ
 .זהירחא
 א 6 ₪ תוריכמבו קוושב (תילהנמ) לפטנ
 בקעמו תוינובשח תאצוה ללוכ ,ךלש
 ח"עב וינבו ךווטיח .א .' .היבגל תובוח

 בב בוצע בו \\(צו\ :\א ו \צו\

 תוח"ודה ללוחמב םיפסונ םירופיש א

 .תרפושמ םיטירפת תכרעמ +

 הרבי. יי

 הנכתה תויעבל םלשומה ןורתפה - םכט
 א-ת. ==

 מ''עב תמדקתמ היגולונכט
 34262ו הזו( סקלט 03-491262 .לט 61130 ביבא-לת 13045 .ד.ת

 2 א =

 האיבנה הרובד 'חר תרש הונ םידיתע



 םיצעוי סא.יס.סא
 הבוט הצע ולבק

 ירבע םשל םמש ופילחהו

 ריסט
 ףדורקימו םכט לש תב הרבח

 יל בורעי יִמו" |
 תורישו הכימת לבקאש |

 הנקאש רחאל
 "?ותוא

 תורבחה :ונירצומ רתי ןיב

 :םיגציימ ונאש
 םילילמת ידבעמ

 0 וזז6 ינורטקלא ןולח

 וס םינותנ יסיסב לוהנ

 !חזסזח8זוסה טו 5 תיקסע הקיפרג

 501זטע8ז6 זס0ו0615 !חז6זח81ו008) םיבאשמ לוהנ
 0 5 דרשמ לוהנ

 ך880ה 6 קסע לוהנ

 =0וושע8ז6 60 ז6 םיטקייורפ לוהנ

 ךאהחווז םידחוימ םיטקייורפ

 ורקימה תנכתל םלשומה ןורתפה

 ריסטר\ל סה
 .341730 + 55551 סקלט (453265)03 ,453104 ,453589 .לט 62198 ביבא-לת 68 רייאב 'ה



 הלועפב 655 0

 דעש רופיס

 ןוי'זיוורטויפמוק

 הליבומה הרבחכ תבשחנ ןוי'זינורטויפמוק
 תואמ תוכזב טעמ אל .םי'ביתה חטשב םלועב
 םיחילצמה ,הקיסעמ איה םתוא הנכותה ישנא
 לכב טעמכ תונורתפ היתוחוקלל קינעהל
 .בשחמה יחנומ ןונכיתהו רוצייה יחטש
 לש הנורחאה הזרכהה איה 605 0
 םינותנה סיסבל תרשוקמה תכרעמ :הרבחה
 :הרבחה תא החנמה הסיפתה .מבי לש יסחיה
 לכ לע הרקבו הטילש ,לוהינב ינללוכ ןורתפ
 תגציימ ןוי'זיוורטויפמוק תא .רוצייה יכילה
 שמתשמו הקינורטקלא קנע ,טיבלא לארשיב
 - יזכרמ רמאמ האר) ומצע ינפב ם"בית
 .(לארשיב ם"בית קוש בצמ תריקס

 9 םיריא :הנכות ןחוב

 0 5 יגלש םחנמ

 ידיב ןחבנ ץופנ ילארשי םימושיי ללוחמ
 .וקמועל רבחמה

 [ ₪ וי "ןי)
 קמל ליבומה ןיזגמה 6 ןויליג] -[ [רפ ] '\ווווווו

 םורטקפסל םיננוכריעז

 2 שידג רנהא
 .ריילקניסל םינוטילקתה יננוכ לע בורקמ שבמ
 ?וריחמ תא הווש שודיחה םאה

 בשחמ יקחשמ בותכל דציכ

 55 ןמשיפ ןולא

 דציכו רודכ קחשמ הנבת דציכ :קיודמ טוריפ
 .םיימצע םישודיח ול ףיסות

 'עדל תיצרש המ לכ :תספדמה

 20 יפקיה דויצ

 גיצמה ,תספדמה לע רמאמה לש ינשה וקלח
 ןהינימל תוספדמה תא ,ףיקמ רבסה ךות
 רמאמה לש ןושארה וקלח תא .ןהינזלו
 .ןיזגמה לש 14 ןוילגב ונמסרפ

 -- ?ארשיב ם"בית קוש
 בצמ תריקס

 דפ ןהכ וסימ

 לש םתעד תווחל תיכסמו רת ןיזגמה ךרוע
 .לארשיב תולודגה ם"בית תוכרעמ יקוושמ
 ךישמהל םה םיווקמ דציכ ?םהיתויפיצ המ
 ?הז ףופצ קושב םייקתהלו

 תכרעמ רחבת דציכ
 ?ם"בית

 40 ןאלימקמ ןימ'גנב
 ינפל רובעל ךילע םתוא םיבלשה םהמ
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 דויצה יטירפו תוכרעמה ללש ןיב רחבתש
 .קושבש יפקיהה

 ם"בית -- םשמו הפמ
 םלועבו ץראב

 50 ם"בית ףוסמ
 ?תובזכא ימלו םייוכיס ימל ?המ גיצה ימ
 הדשב שחרתמה לכ לע תיתושדח הריקס
 ,ל"וחבו ץראב ם"'ביתה

 ?המל ם"בית

 לל זג ינד

 :הנועו ,לאוש ןיזגמה לש םי'בית רודמ ךרוע
 םיבשחמ רציכ .הרטמ לכלו םוקמ לכב ם"'בית
 .םיבשחמ ...םירציימו םיננכתמ

 ?יאדכ םאה :ם"בית

 לס
 ןוחבל ידכ שמתשת םהב תואחסונה :קמועל
 םי'בית תכרעממ קיפת ןתואש תולעותה תא
 .ןתולע תאו -

 םיעובקה רנירודמ

 \\ יקסע הז

 / ימצע תונכית
 כ םישומיש
 58 עושעשבשחמ
 ד טלפטלק

 4 םישנא
 םיבשחמנו

 םיישיא םיבשחמ ישמתשמו םי

 בשחמל סישרומה-סיקוושמהמ דחא לכ
 קרפ ובו טרופמ הזוח לע םתח מבי לש ישיאה
 ךל חיטבהל סתובייחתהב קסועה רתויב ךורא

 .ןוצר עיבשמ תוריש

 םיקסע ישנא סה סישרומה-םיקוושמה לכ
 הרחב מבי רשא סייניצרו םייעוצקמ
 סויקו תויחמומה ,עדיה דבלמ .תונדפקב
 סג סהילע ,םתורישו ונירצומ קווישל ךרעמה

 סינמוימ סישנא .םינוכנה סישנאה תא קיסעהל
 סתוא ןיבל וניניבש הזוחה יפ לע ,םיבייחה
 עדי ףטוש ןפואב שוכרל ,םיקוושמ
 .מבי לש תומיאתמה תויומלתשהב

 לע תיעוצקמ הכרדה תוללוכ הלא תויומלתשה
 ינכט עויס תשגהל הרשכהו תוינכותו סירצומ

 רמוח סג םהל תקפסמ מבי .הקוזחת יתורישו

 סיחותיפ לע בר עדימו רזע-תורפסו הכרדה

 ישיאה בשחמה סוחתב סישודיחו

םישרומה-סיקוושמה ולכוי ךכ
 תא ןיבהל 

ה לש סידחוימה בושחימה יכרוצ
 ,ךלש קסע

 ,מבי לש הנכותהו הרמוחה תא ךל סיאתהל

 סלוה תוריש ךל קינעהלו הכלהכ סניקתהל

 תא סיאשונה תוולנה ויתודיחיו ישיא בשחמ

 . 7 לש ותובייחתהו ,ותכימת מ בי לש למסה

 סושיל הבורעה אופא סה השרומה-קוושמה

 חלצומ
 י

 שוכרל לקוש התא רשאכ ,ןכל
 ,ישיא בשחמ

 ךל עיצמש מבי לש בשחמ הז היהיש דפקה

ה טלש ותושרבש ,השרומ-קוושמ
 ךכ לע דיעמ

 השרווכ קוווטוכ
 וככי לש ישיאה כועחוכל

 ;167325 יל לי'למ < 72 ילט בושמ <

 םסיבשחמ - ורקימ להתנוק >< 5

 03-295148 , 280640 ילוכ

 03-289520 ,282355 ילט דנלרטויפמוק <

 03-838224 , 828104 ילט םיבשחמ תוכיא <

 יד-לפירט < .03-285282 , 299705 ילט רטג *

 מ''תמ/ן.ל.י <.03-719195-6 ,730914 ילוכ

 03-285151 ילט וגרל < 2 ילט



 | | ו
 דלפ לארשי לייומ

 דריו רובה
 ש ידיתעה לעפמה סנכ

 ןהכ וסינ ךרוע

 סובולג-ןהכ תיגח תכרעמ תוכר

 וטתר רורוו) אללו תוריהמב יררה סמס ינכט ךרוע

 ב וחש הממ .הנילוטההל אריפש רפוע רוצי* ךרמי

 ו .בושחימ לע תתשומ ג"ימ ינורהא תירוא יפארג בוציע
 םיקלח יבושיחב .רצומה : ו יול תירינ תינושל הכירע

 4 =0 2% % יביש בקעי תעדו הנכות

 תונווקמ תוכיא תוקידבב ;םיטובור יבלושמ הדובע יאת ןמדלוג ידוד םינפ תושדה
 ( היהי אל בשחמה ,ג"ימ תסיפת יפל לעופה לעפמב זג ינד ם'יבית

 תמ ,דחא לולכמכ לעפמה תא עיני אוה .דבלב רכשה יבישחתו ויד ,תוזח יבג ,רקול סורי סיעוכק םיפתתשמ
 ?ךרד זויצ עודמו א ,ביבא א יטומ ,הנב ןבואר ,רקול הדוהי ,

 תויזויר רד ר חצצהו לארי חוידהטו זוויר ילא ,ינלש םחנמ ,ןמפולק יחצ ,ינינפ דג ,ןמשיפ
 ק הדוקנ כנ לארש כ ויכ

 ') תיטיר] כ ו סטול לאונמע ,רבה הדוהי רחש-ןב ןרע ,םייהנגרש
 םידבוע תטילפל םייופצ ונא ,תאז רמול ךכ לכ םיענ םואב הנדע םוסרפ

 צייה יכילה לש הכומנה םוכחיתה תמרב ,םויכ ? הלא םידבוע ףילחי ימ קפוא לבוי תועדומ

 ה לש רוצייה רשוכ תנטקה השוריפ םידבוע תטילפ ,תילארשיה היישעתה לגור ןנער קוויש
 תלוכי לש ,תולעייתה לש 6% ליבקמ ךילהת םג הז ךילהתל הוולתמ רקוצ םחנמ הייבגו הצופת

 רלדא לארשי בשח
 יפ .םוקמ וספתי םיבשחמ ישנאו םיבשחמ ,הז ךילהתב

 זואהנירג הנשוש שייחהנה

 מ''עב דלפ הילד הקפה |
 םיריעצה וניארוקל 5 |

 ₪ ויעבוו רניאר יי דלוג תירוד תוריכזמ

 ם בשחמ לש םגמימא אש תוארל הנימב הדיחי תונמדזה וז םכל ףופיסוי םרוי יללכ ץעוי ן

 ,הקיפארג .והומכ ןיעמ קילדמ אשונ אוה יב רסס בשמה לש |
 \ םיננכתמ הקיפארגב מו םיננכתמ = ב דג הצפה |

 ם"בית אשונב םיקסוע הז ד אמה

 ריכהל זפ תונמדזז ווא ררלז תרז 8
4 6 

 ,64168 ביבא-לת ,5 הנאמ 'חר :תועדומל ןכ

 244391 ילט ,רקוצ םחנמ :םייזונמל חותפ -וק

 יי 5%
 לי 39 ו 132 ביבא"לת ,33325 די'ת :תכרעמה ןעמ

 -- 4 0 כ הניאו סינדבואל תיארחא תכרעמה

אנט מוח הנכות ירקסב תוארל ייא .די
 

1 . 

 7 2 1-תוח א ללאהלועפל תוצלמה םושמ האוושה

 0 .תוירחא חמצעמ סמ תכרעמהו אדירג היחנהל

תועדומה לכ .והשלכ דצ לכ םיפיקע וא םירישי םיקזנל
 

 לו שלב [ץמסרפמ תואעתא לע תומסרפתמ

| 18032106
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 ,תבועחוממ תרושקת תכרעמ - ןארידת לש ם\ א םקדח

 רתויב הליעיו תינשדח
 בטיה בלתשת וזה תינכדעהו תמדקתמה היגולונכטה

 הדעונ איה ךכ םשל ןכש .תויקסעהו תוישיאה ךיתורטמב
 היתורש תא לצנל לכות ךנחלוש לעש ליגרה ןופלטה בושחימ יזע
 ןיפוליחל .ךיקסע תא הבר הזימב םדקלו .סו א סקדת לש םיבוטה

 ללכושמה םילהנמה ןופלט ,"ןופסקדת" תא סו א תכרעמל רבחל ןתינ

 ןארידת לש תרושקתה תביטחב חתופש
 ךתורשל םג -- ויעכע ,החלצהל הכוזו תמכחותמ - סוא סקדת
 ללכוומה תרושקתה זכרמ .סו א טקדת -- תרושקתה תויעבל הבוועתה

 ;124 סקדת ;60 סקדת ;30 סקדת :סקדת תויזכרמ תחפשמ

 1006 סקדזת

 הידצרה >>
 - תרושקתה תכיטח ןקצ

 ךלש תרושקתה תיב

 4 . .םייתעבג .5 לארשי תוצופת :חר .תרושקת תוכרעמ - מ"עב "70-םר" ₪ 04-5592727 למ ,הפיח רועילא תירק .ו07-הצ 'חר - מ"עב -ןופולרבס" ₪ 9262599 .9262213 9262484 ?ט "9 .הישעתה רוזא .+8 םיביסה 'חר תרושקת תביטח ןאויזתש
 6:  םישנא 0772171 לס .קרב-ינב .??רמושה 'חר - מ"עב (1977) "הקינורטקלא דרמש" ₪ 582069 .381816 .373751 לס .א"ת .55ןולסמ 'חר -- "עב "וקלמרוא" ₪ 02-2404804 - 222606 לס .םי?שורי 5הכלמה יולה חר  "תרושקת חל יא" ₪ וסיוק 503-7018 6

 םיבשחונו



 "ואדיולט לש ישיאה ינימה
 ואדיולט לש ידעלבה שודיחה
 ול שיש ימ לכל "הלואג" איבי רשא
 ,ופ ימאות םיבשחמ וא/ו ופאו קס יבשחמ רפסוכ
 .םירחאו ואדיולט ,הנורוק ,היבמולוק :ןוגכ

 יבשחמ תא ךפוה אוה ,אוה ןכ ומשכ ,ואדיולט לש ישיאה ינימה
 םיבשחמל (ופאו ימאות וא) ופאו ק6 ימגדמ ךלש םייאמצעה ורקימה
 .יתימא ינימ יבשחמ לש םיעוציבו םירושיכ ,המצע :םע

 רפסמ םע תחא הנועבו תעב דובעל ךל רשפאמ אוה ,ןכ לע רתי
 םישמתשמ תבר תכרעמב םינוש םיגוסמ ,ופאו ימאות םיבשחמ
 תא תתרשמה תחא הנכתל קר קקזנ התא (םישמתשמל וטנ 40 אופ) ,רבד לכל
 וש ₪6 (05/005) לש רישעה תונכתה ןווגמ לכ דמוע ךתושרלו תונחתה לכ
 (.מ.ע.מ אלל) .דבלב 5 15,740.- תרומת תאז לכו

 םישרומה םיציפמה לכ לצא וילע לאש .ואדיולט לש ישיאה ינימה
 .םישרומה םיציפמהו יד לפירט לצא וא ופא ק6 לש

 ?  מייעב יד-לפירט
 .תרושקת תוכרעמו יפקיה דויצ ,הנכות ,םיבשחמ
 (03) 73091= .719195-6 ןופלט .52521 .ןגרתמר .29 הריציה 'חר

 וו רו

 .ךומסל ימ לע שיש בוט

 אאא

 ...אצמנו ךרבל אב

 לש דוחיאה עוציב לע םכתא ךרבל ינוצרב
 :יתעדל .םיבשחמב םיקסועה םיניזגמה ינש
 .חלצומ

 איה יתוא זיגרמו יניעב ןח אצומ אלש המ
 לכב המצע לע תרזוח רשא העורגה הספדהה
 .תרבוח

 בתוכב תאז וצרתת לא ,םכמ השקבב
 ספדומש המ .עורג התוא סיפדמש תינכותה
 .ומסרפת לא עורג

 תדלקמ לע הבושת םתתנ !4 ןוילגב
 'א3 ילוי שדוחמ 8/1 תרבוחב .קא'זובד
 תא תונשל דציכ רמאמ שי 440-446 'מע
 .תדלקמה

 עבש ראב ,רודיזיא ןמטכיל

 לכ םישועו היעבל טלחהב םיעדומ ונא
 תוכיאב תרבוחה תא קיפהל תנמ לע ץמאמ
 םיתעל .בואכ םיקחשמה אשונ .רתויב הבוטה

 םיקחשמ חפל קורזל םיצלאנ ונא ידמ תובורק
 סופדל םאיבהל תורשפא לכ ןיאש םיניינעמ
 ,בושו בוש ...םינכתסמ ונא תורחא םיתעל םלוא
 ! םיקחשמה טלפ תוריהב לע ודיפקה

 חותפל ןיא -- לפא ירומיש
 תא .יס2 לפא בשחמ לש וילעב ינא .א
 תוירחאה תלסחתמ ךכ יכ חותפל ןיא בשחמה
 תאו יא2 ,2 לפא תא יכ עדוי ינא .וילע

 יסיטרכ ףיסוהל ידכ חותפל יחרכה םימאותה

 תופסותה לכל ,ילצא .םיננוכ יסיטרכו תספדמ
 רוביחל םיצירח ןיא ךא םיינוציח םיעקש שי
 .'וכו תופש ,רוביד ,ןורכיז תבחרה יסיטרכ
 ץוח לכה יכ ורמא םהו ףוגנזידב עדיב יתלאש
 128 ונורכיזש בשחמב אצמנ רובידה טנמלאמ

 .?ןוכנ הז םאה .'ק
 הנשל עובשכ דועב םיאצוי ונחנא .ב
 ,הזה רוחב םש שי םאה .הירגינב תוחילש
 ?לפא לש תונכוס איהש וזיא
 םינוטילקתהו םירפסה לכ ףא לע .ג
 םידמול הב ךרדב חוטב יניא ,יתושרבש
 הבושתב םיקמחתמ ירבח .תונכית
 ?ךכ לע יל תונעל ולכות םאה "...םידמול"ש

 13 ןב ,ףסוי ןב רפוע

 לפא ינכוסש המב קפקפל הביס לכ ונל ןיא 4
 לכ תא טעמכ ,ןכא ,ליכמ יס 2 לפא .ךל םירמוא
 .ולש ץוחה יעקשב םיירשפאה םירוביחה

 הנידמ איה ,חדינ רוח איה םא םג ,הירגינ
 הב אצמת אל םא .לארשימ הברהב הלודג
 חטבל (הנשיש םיחוטב ונאו) לפאל תונכוס

 .ץראב עדי תונכוס םע בתכתהל לכות
 םיבר םיסרוק םימייק ?תונכת םידמול ךיא

 םג ,םירפס לש טעומ אל רפסמו תונכת דומילל

 .םיליחתמל

 י.ק:ס:ע היז
 יי -/----

 ...יתיעט ...םיעוט ...תועט

 .ימצע תאו םכתא ןקתל ינוצרכ
 הרוש ,14 ןוילגב המסרופ רשא יתינכותב .א

 .הק

 ,תולוק השולשל איה יתינכות יכ םתבתכ .ב
 ! תולוק העבראל איה -- ןכבו

 עבש ראב ,יקסנישוט לאירא

 הפיא ,סטנמורטסניא-ססקט
 ָ םתא

 ססקמט לש התשירפ קיזת המב .א
 ?בשחמה ילעבל סטנמורטסניא
 ?ססקטב רוא טע םשייל רשפא םאה .ב
 םיבשחמ רבחל תורשפא שי םאה .ג
 ?ססקטל ןוגארדו לפא ,רודומוקכ

 חותיפ הילצרה ,רבו ןר

 דוחיאה יחבשב

 ישיא בשחמ םכנוחרי תא האנהב הוולמ יננה
 חבשל ןייצל הצור יתייה ,תישאר .ותעפוהמ
 ישיא בשחמ ,םינוחריה ינש ןיב דוחיאה תא
 .םיבשחמו םישנאו

 .הלאשה םצעל ,התעו
 ינוצרבו 32 ןוגארד בשחמ יתושרב

 .%1000 דע וריחמש רחא בשחמב ופילחהל
 היהי ,ףסונבו םייתיב םיכרצל שמשיש הצרא
 ןהו תיעוצקמ ןה -- הנכותבו דועיתב רישע
 םיקמחתמ םכניהש עדוי ינא .קחשמ םשל
 ?תאז לכב ילוא ,ילוא ךא ,תיפיצפס הבושתמ

 ץילמהל ונתנווכב ןיא .קמחתהל ךישמנ 4
 לש תוביסמ ,רחא וא הז בשחמ לע יהשלכ ךרדב
 ךל עיצהל לכונ ,תאז םע .הטושפ תויביטקייבוא
 לש בורקמ טבמ ירודמב ןייע -- טושפ ןורתפ
 ןיזגמהו ישיא בשחמ תונוילג לכב ,יררה סמס
 תוריקסמ תולדל לכותש םיחוטב ונא .דחואמה
 תונוילג.ג ומסרופש םיבשחמה תואלבטמו ,הלא

 .הריחבל רשאב ליעומ עדימ ,םימדוק

 ךישממ רוטיילומיס טייל
 תוכה
 רשע ןב דלי ינא .םולש יררה ןושמשל
 לש ןוטילקת יל שי .יחימע יל םיארוקו
 םאות בשחמל רוטיילומיס טיילפ תינכות

 תוארוהה רפס תא שוכרל ןיינועמ ינא .לפַא

 .תינכותל
 ?ותוא שוכרל לכוא ןכיה

 דרע ,יחימע

 רוטיילומיס טיילפה לע םכרמאמ תא יתארק

 ןכיה ובתכת םא םכל הדוא .דואמ יתבהלתהו

 תמאתומ ל"נה הנכותה תא גישהל ןתינ

 2 םישנא

 םיבשחוו

 טיילפ תנכות תא .הדות +
 ב1 0

 וזיד
 הנכותה ריחמ .ףוג - 809 5

 ינאו רוטיילומיס טיילפ לע ךתבתכ תא יתארק
 הלועמ ןויצב הנייצל שקבמ

 טיילומיס טיילפ יכ תבתכ
 ה .הסיט ךירדמ אלא בשחמ
 ל לוכי רוטיילומיס טיילפה

 קחשמ רותב ןיעהו דיה לש היצנידרואוקב
 .רתוי םיבוט קוידו ןומזית חותיפל םגו בשחמ
 שי מבי בשחמל קר םאה :תפסונ הלאש
 ?ריווא תוברקל תורשפאב לולכיש

. 

 רוטיילומיס טיילפ -- ןבומכ .הדות בוש 4
 המדמכ שומישה .קחשמ הנושארבו שארב אוה
 םסרפתהש רחאל הלגתה םיסייט ןומיאל הסיט
 עייסל ןכא לגוסמ קחשמה .הלועמ קחשמכ

 םישוח חתפלו ןיעהו דיה לש היצנידרואוקב
 .המידק תקיודמ הבישחו רתוי םידח

 לעופ ,הרקסנש תינבתב רוטיילומיס טיילפ
 ןכתי דואמ .מביו 64 רודומוק ,לפא ,יראטא לע
 םיבשחמל םג תומאותה תונכות ופסונ זאמש
 .םירחא

 ...דוחיאה דגנו

 , רפסמ רואל האיצומה תכרעמ םכתויהב
 תארקל םכילוקישל סנכנ יניא ,םינויע
 ןיזגמו ישיא בשחמ תא דחאל הטלחהה
 ,תרדוסמ תכרעמ רותב ךא .םיבשחמו םישנא
 םדא ובש בצמ לע בושחל םכמ הפצמ ינא
 .םיינשהמ דחא לכ לע יונמ דחא

 םינותיעה תא דחאל תועט וז התיה ,יתעדל
 הארקש ןיטולחל הנושה היסולכואה בקע
 .םהב האטכתהשו םתוא

 תובוחר ,דג-רב יקוש

 ?םינותיעה תא דחאל תועט וז התיה םאה 4

 םיחבשמ םיארוקהמ םיכר םגו ךכ םירבוס ונניא

 תויהל םייושע םילהקה םא םג .דוחיאה תא

 םהיתועידי תא ורישעי ךא םלוכ ירה ,םינוש
 זיררשורה

 ואצייו ,ורקוסיש םישדחה םיחטשהמ ןרכשנ



 תוכזב םש אצי מביל דחוימב .לפאו לטיגיד

 תוכזבו ,םימי ךרואל היתוחוקלב האלמ הכימת

 המידק תרהוד הנניא איה - רהנה עצמאב טיש
 םגו ,רתויב םישידחה היגולוגכטה ישודיח לא

 תכרעמ תנכות ,ןכ ומכ .רוחאמ תרגפמ הנניא

 חישק טילקת ילב לבא .רלוד 6000 תוביבסב

 ייש | | תיאנובשח תכרעמ תונקל ללכב יאדכ םא קפס

 ןיינועמש ימ .ןובשחל רלוד ףלא דוע ףסוה -
 לע תונובשח לוהינ לש תיניצר תכרעמב

 תוביבסב איצוהל ןכומ היהיש ,ישיא בשחמ

 םיקורי ףלא 10 תוחפל בשחמב הריחב יפ לע עקרה עבצ תא תונשל

 ,ןכ םא ?רבדל לגוסמ 32 ןוגארד םאה ?הז
 ?רציכ

 סאסקטב לאמשל ןימימ
 ןימימ הביתכל תינכות םתפריצ םדוק ןיזאגמב
 יבשחמל תאזכ תינכות ף"'צמ ינירה .לאמשל
 .בחרומ קיסייבב הבתכו תינכותה .סאסקט

 ?תואנובשחל הנכות שפחל םיליחתמ ךיא
 - בוט צ"לשאר ,לאינרק רואיל

 םישפחמה םישנאל שיש תירקיעה היעבה < מישי ,הלאה םימושייה תוינכות
 ץכ המלש
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 ארוקל ארוקמ
 תמסרפ 14 ןוילגב :הילצרהמ יול ןורל +
 אל תינכותה .םיבכוכל ןודא קחשמל תינכות
 יל חולשל לכות םאה .הרורבו תנבומ התיה
 ?תינכותה תא

 םייבא לבוי
 75218 צ"לשאר 11 סה

 הנכות םינוקה קסע יתב תומש ?עדוי ימ א
 .ל"וחבו ץראב התוא םיציפמו תירוקמ

 צ"לשאר ,רורד לבוי

 םיוותה תא תונשל תורשפא תמייק םאה א
 ןתינ םאה ?דציכ ,ןכ םא .32 ןוגארד בשיזמב

 העיפוה םינורחאה תונוילגה דחאב א
 םילוגיע תרייצמה יפסכ ויז לש ותינכות
 לע התוא יתצרהשכ .("רהמו") תוספילאו
 רתויב הרייצ תינכותה ,רולוק ידנאט ,יבשחמ
 לדוג רשאכ .לדוג לכב לוגיע תוינש שמחמ
 יתפריצ ,ןכל .אלמ וניא לוגיעה ,הלוע סוידרה
 תיצחמכ אוה הב עוציבה ןמז .יתינכות תא
 .םיאלמ -- לדוג לכב םילוגיעהו

 דודשא ,ילאפר יש

(75(,55)75)\/\/ 11 10 

 20 שס ז=|10 דס 74:ש-1/ 10: \(1)-51א():

(55)1(=):025)1 

 30 א אד :ץחואדי ו .םהפפ אדא"

 40 אשד א,5,0,ץ

 50 אס כמ 4:61:50 55א |,

 60 1.[א =( ,5)-( \=10(58)* ש,5+/\/\(10)*]כ)

 ובו

 70 08 0=| 0 74 ו

1=0*0 80 

 90 1= ה 01 *:55=.1()*ץ

 100 1.1א6-(ה+8,.1+

 0 אסא

 120 וא אא םצפ=* "דוא 40 1.86 0

 הנוכמ תפשב תונכות רפסמ יתושרב <
 יתחלצה אל ,יתונויסנ לכ תורמלו 32 ןוגארדל
 הנופ ינא ןכלו יתשאייתה .ןתוא טילקהל
 .הרזעל םכילא

 ןורשה תמר ,ו ינד

 תונימא לש םינש

 ,השדח בשחמ תכרעמ הנוק ינאשכ הרוק המ
 ?חלכה הילע רבוע רצק ןמז ךותו

 וינפ תא הנשמ םיבשחמה ףנעש ןוכנ <
 -כיסב ךורכ ןכלו ,המוצע תוריהמבו הדמתהב
 המ ,תישעמ הניחכמ ,לואשל שי לבא ,םינו
 הבוצעה תמאה ".חלכה וילע רבוע" שוריפ
 -שויה "םינבל םיליפ" הברה ףנעב שיש איה
 .שיאל םיליעומ םניאו הריגמב םיב

 המכ לע בושחל ךירצ ןנוגתהל שקבמה
 שי ,תישאר .ןוכיסה תא םצמצל תויורשפא
 ,מבי לע בושח .ראשהמ רתוי םיחוטב םינרצי

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 תוקתעהלו םייוקיחל התכז מבי לש הלעפהה
 .הנכותו הרמוח תורבח לש םוצע רפסמ דצמ
 :סובמה ,םימושיי תוינכותש החיטבמ וז הדבוע
 קושב וראשיי ,תאזה הלעפהה תכרעמ לע תוס

 .םיבר םימי
 תוכזב בשחמה םלועב תמסרופמ לטי גיד

 יואר תדלקמה בוציע םג .ךמתו תוריש ,תוכיא
 תרצותמ םיישיאה םיבשחמה .דחוימ ןויצל
 ןיידע הרבחהש םושמ ,םיצופנ הכ םניא ק"'אד
 הרהמב לבא ,הנכות סיסב םהל החתיפ אל
 המכש םג המ - ונוקית לע הז םגפאובי
 תנכות ץירהל םויכ םילגוסמ לטי'גיד ירישכממ
 .םייונישה לכ אלל מבי לש י"שמ

 התכז הרבחה .חוטב רומיה אוה םג לפא
 תיתשת חותיפל המרגש ,המוצע הפונתב
 הלגמ םג איה .המיאתמ הנכות לש הבחר

 ירצומ םהל תקפסמו ,היתוחוקלל הבר תונמאנ
 .םיירשפאה םיכרצה לכל לפא

 ןילע רבעש רצומ לע רמול לוכי התא

 ללגב .וליעפהל דוע לגוסמ ךניא םא קר חלכה

 םיבשחמ םגש ךכ .תורישב וא םיפלחב רוסחמ
 םייושע תוססובמ תורבח תרצותמ ידמל םינשי
 םירצומה ןמ טאל רתוי תצק ילוא - לועפל

 לש םינש םהל ונוכנ אל דוע לבא ,םישידחה
 .תוריש לבקל ךישמת דוע לכ ,הנימא הלועפ
 ,םיבוט םיישיא םיבשחמש ךכב בשחתהב
 העקשהה תא ריזחהל םילגוסמ ,יקסע שומישב
 -תכונה םירצומהש ךכבו ,םייתנש וא הנש ךות
 לוכי דציכ תוארל השק ,ללכ ךרדב םינימא םיי

 .חלכה םהילע רובעל

 םימעפל ,רּומח ןיינע

 םינותנל יוביג רוציל ילע תופיכת וזיאב

 ?ילש םייאנובשחה

 -תנה תקתעה ךילהת לש ומש אוה יוביג <
 היהיש הנכסה תא םצמצל ידכ ,ןוטילקתמ םינו
 הזיא הרקי םא שדחמ לכה תא דילקהל ךילע
 .ירוקמה ןוטילקתל עגפ

 הצור ךניאש םינותנ ליכמה ןוטילקת לכ

 .עובק סיסב לע יוביג רובעל בייח ,דבאל
 ןיינע תויהל לולע םייאנובשח םינותנ דוביא
 לכ קיתעהל םיצילממ ונא ןכל ,רתויב רומח
 יאדכ ןכ ומכ .הדובע םוי לכ ףוסב ןוטילקת
 .הריגס לכ ירחא בוש םתוא קיתעהל

 5-6 ב ב ב ב

 .תוח''ודה איה תונובשח לוהינל הנכות תכרעמ
 איה ,הריחמ תא קידצת הנכותהש תנמ לע
 -תמב תושימגה תניחבמ תלבגומ תויהל תבייח

 םסרופמה רופיסב ומכ קוידב) תוח''ודה תנוכ
 הנכותה םא - "הטכאי קיזחהל הלוע המכ"' לע

 ,לבקל הצור תייהש ח''וד לכ קיפהל תלגוסמ
 תונקל ךמצעל תושרהל לוכי ךניאש ןמיס

 הנכות אצמת אלש רעשל שי ,ןכל .(התוא

 -צרה חווידה תנוכתמ תא קוידב ךל הקינעמה

 לכב תדמועה הליבחב רוחבל איה ונתצע .היו

 הלש חווידה תנוכתמשו ,ךיתושירד ראש
 .תלבסנ

 הליבחה תא תונקל :תרחא תורשפא שי
 תנפצומה תינכותה תא םג ךל רוכמיש קפסמ
 .ךיתושירדל התוא םיאתהל לכותש ידכ ,המצע
 -יבח .תונכתב קימעמ עדי בייחמ רבדה םלוא
 רתוי ללכ ךרדב תוכבוסמ תואנובשחה תול
 .קושב שיש םימושייה תנכות יגוס בורמ

 -סעל דחוימב המיאתמה ,תפסונ תורשפא
 המיאתמה תיאנובשח הנכות ואצמ אלש םיק
 (508/0- יאנובשחה ןוילגה איה ,בטיה םהל
 תנוכתמ תא עובקל ךל רשפאמה ,511581)
 תינובשח הלועפ לכ עצבלו ,ךמצעב תודומעה
 -רכ ,תודרפנ תובית וא תורושו תודומע ןיב
 היתומודו קלאקיזיו תונהנ םניחל אל .ךנוצ

 .הלודג הכ תויראלופופמ
 ןובשחב האיבהל שיש היינשה הדוקנה

 שי .ךכ-רחא ןהו הינקה תעשב ןה ,ךמתה איה
 תוקלה תושרל החמומ םיביצמה םידדוב םיקפס
 הזכ החמומ ,ןבומכו ,תלבגומ-יתלב הפוקתל
 בוט רתוי הברה ךיתולאש לע בישהל לכוי
 חנומש המ לכב ךרעב אצמתמה ,תוריכמ שיאמ
 ךיתולאש לע םיבישמ הלאכ םיקפס .ויפדמ לע
 רחאל םוי םיעשת ךשמב הפדלעב וא ןופלטב
 ,תורישה ךשמה לע םכסל רשפאו ,היינקה
 .םולשת תרומת

 ביצקהל ךילעש איה תישילשה הדוקנה
 תאזה תכבוסמה היינקה עוציבל בר ןמז ךמצעל
 רעשל השק .ךמצעב קחדת לא - יוארכ
 - תומלשב ךיכרצ לע הנועה הליבח אצמתש
 זוחא 10 תרומת ךיכרצמ זוחא 80 תלביק םא
 דחוימב הבתכנש תינכות ךל הלוע התיהש הממ

 תאזכ הליבחש ךל עד .ונייד רומא ,ךנעמל
 .הליחתכלמ רעשמ התאש יפכמ רתוי ךל הלעת
 ריחמה היהי ,חישק טילקתב ןוסחא ילב םג
 ה " - הנכותו תספדמ ,בשחמ - תכרעמה לש אלמה

 תללוכה הבוט תכרעמ לע ,רלוד 0

 .חישק טילקת

 יבצה ןרק

 קפסה יל רכמ ,ילש תכרעמה תא יתינקשכ

 .רלוד םישישב םינוטילקת הרשע לש הספוק

 םיריחמב םירחא םיגוס ןומה האור ינא וישכע
 ינא םאה .רלוד םירשע דע ,םיכומנ רתוי הברה
 םינוטילקת הנוק ינאשכ יפסכ תא זבזבמ

 ?םירקי

 רופיסב יגארטה קלחה םה םינוטילקת <
 ןומה עיקשמ התא :בשחמריעזה לש החלצהה
 התא זאו ,םינותנה תא רוציל ידכ ץמאמו ןמז
 תכרעמב ןימא תוחפ יכה קלחה לע םתוא רגוא
 ךירדמ ,רפס לכבש הביסה וז .ךלש בשחמה
 תובגל הפיקת הצע אצמת ,ןותיעב זווצע דומעו
 תא םגו) ךלש םינותנה ינוטילקת לכ תא

 .(רשפא םא ,הנכותה ינוטילקת
 ,בל ןורבשב תוקלל הצור ךניא םא

 ,םינותנ ןדבא בקע חור חפמבו שפנ תניגמב
 םינוטילקת תונקל :םירבד ינש תושעל ךילע
 -תעהב תכרעמה תא תובגלו ,הבוט תוכיאב
 השק ןושארה ;ינשה רבדה תא תושעל לק .םיק
 םירקיה םינוטילקתה ויהי חרכהב אל .רתוי

 תוירחאה ,ונרעצלו ,רתוי םינימא רתויב
 תפלחה תא הסכמ םינוטילקתל תנתינה
 ןדבא לע ךתוא הצפמ הניא לבא ,ןוטילקתה

 .םינותנה
 וליא םירחא םישמתשמ לואשל לכות

 ולקתנ םיגוס וליאבו םהילע םיביבח םיגוס

 לע םיפידע םיגוס המכש הארנ יכ ,תויעבב
 תא םישת אלש ןכיה ,תאזל רבעמ .ראשה

 דיחיה רבדה .יבצה ןרק לע ותוא אצמת ,ךפסכ

 אוה ןוכיסה תא םצמצל ידכ תושעל לוכי התאש

 .תוּבְגְל

 ?בושיח תנוכמ
0 

 לצנל לכואש תנמ-לע תונכת דומלל ילע םאה

 ?ילש ןטקה קסעב בשחמה תא

 םגו יתבר ףלאב ",אל" איה הבושתה <

 שיו ,ןכש תועטב םיבשוח םיבר .יתבר דמלב

 .םהלש תונכתה תא ןקתל

 םיבשמצ שנא 2 םי

 צץיל ידכ תונכת דומללבש ייתיש ימ

 ומצעב הלאכ

 בשחמל םישגינ םיבר םישנא

 הברה הכ ועמשש רחאל
 -רעש רקחמ .קזבה תוריהמב םירפסמ תנחוטה

 הלודוטומו גוליז ,םיבשחמ תוינרצי יתש וכ
 -השימח חקר :תילכתב הנוש תמאהש הלגמ

 בושיח אוה בשחמה השועש המ לכמ זוחא רשע

 ראש .קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח - שממ

 עדימב לופיט םה םיזוחאה השימחו םינומש
 אלא ,בושיח תנוכמ ונניא בשחמהש ןאכמ

 ,םיכילהתבו םילמסב ,עדימב לופיטל הנוכמ

 .ןובשח תעדוי םגש

 םיאלפה תנוכמ לע

 םירטולפ

 יפארג ןייוותמ תופצל לוכי ינא םיעוציב וליאל

 ?רקי אל

 רטולפ) ןייוותהמ הפצת ,וילאמ ןבומ <

 שקבמ התא ובש ריינה לדוג לע טטרשל לכויש
 ךרדב םיטטרשמ םילוז םינייוות .שמתשהל

 םירקיהש דועב ,וטראווק ריינ לע קר ללכ

 .םינוש םילדגב לפטל םילגוסמ רתוי

 םיטעה רפסמ תא ןובשחב איבהל שידוע

 דחוימב בושח הזו ,תחא תכב ןייוותה ליעפמש
 םג םנשי .תינוגבר היוותהב ןיינועמ התאשב

 ךכ ,הנוש יבועב םיטעב םישמתשמה םינייוות
 ןוורתוכהו םיווקה יבוע תא תונשל לכותש

 .ףארגב
 ןייוותה תוכיא לש םיבושח םינייפאמ ינש

 רצקה וקה ךרוא ,רמולכ ,תינכמה תודחה םה

 ,הרזח רשוכו ,טטרשל ןייוותה לגוסמש רתויב
 אוהשכ ןייוותה הלגמש קוידה תדימ ,רמולכ
 -כתה יתש .ףארגה לע תמייוסמ הדוקנל רזוח

 -וימבו ,טוטרישה קויד תא תועבוק הלאה תונו

 םידומע תמרגאיד לש םיילושה תרוצ תא דח
 :יוותב ".הגוע" תמרגאידב לוגיעה קויד תאו
 תוכ זכה תויהל םילוכי ,רתוי םילוזה םיני

 .םילודג
 שיש רתויב בושחה רבדהש ונל הארנ

 תוליבח ןומה שי .ה
 שי .הנכותה אוה ןובשחב איבהל

 תודעוימ תונוש תוליבח לבא ,קושב תויפארג

 הליבח וזיא עדוי התא םא .םינוש םינייוותל
 איהש חוטב תויהל ךילע ,ריניעב ןח תאצומ

 . .ןייגעתמ התא ובש ןייוותה םע תלעופ



 -האשוםשעסתא
 :ורקימה-תנכות ינרצי לודג ,א5וד0א-ד גדפ תיבמ
 . . יי

 תרגסמל ךתוא הסינכמ
 תבשוחה הנכות :םיבשוח םישנאל הנכות לש ישילש רוד ;;החהוששסהא

 2 .םירפסמבו םילימב
 :;רתוי הברה דועו סדש5 1-2-3-ב היהש המ לכ הב אצמת

 .הקיפרג * .םינותנ דסמ * .ינורטקלא ןוילג * .תונויער ללוחמ *
 ' .תונכומ תויצקנופ 140 לעמ * .סס5-ל השיג * .היצקינומוקלט *
 .תחפס תונכית תפש :ףסונבו *

 עוצקמה שיאל -- לועפתלו דומילל הלק ,תיתודידי הנכות -- ;חגאפשסהא
 .ילוהינה גרדה ישנאלו

 יאל תרשפאמ (תחום9) תורגסמ לש השדח היגולונכט *
 ו 2 דוחיא עצבלו תורגסמ ןיב רשקל ןתינ *
 .התוערל תחא תכרעממ עדימ בואשל וא רבחל ןתינ *
 .ךנוצרכ ,סוקמ לכל ךסמה לע תרגסמ לכ זיזהלו ןיטקהל ,לידגהל ןתינ *
 .םחג\שום\עסמא סע הדובעל יטמוטוא םידוק סוגרת :!סדע8 1-2-3 ישמתשמל *
 .םוחועסהא ךותמ תינוציח תינכות לכ תלעפה *
 .ינועבצ סגו ופש שוסאססוחסו/ו= ךסמ לע הקיפרגב הכימת *
 .תירבעב הכימת *
 .תכרעמב ןתללכהו תושדח תויצקנופ תביתכ תורשפא %
 ...לכה אל דוע הזו ."חפס סע תונכת תורשפא :יעוצקמה שמתשמל *

 .םישרומה םיקוושמל וא לנוישנרטניא ירפל הנפ -- תרגסמל סנכהל ידכ

 אדא ₪
 .03-285151 א"ת 27 ךבילרק ,וגרל :ביבא-לת :םישרומ םיקוושמ :ידעלב ץיפמ ג 0

 לנויוענרונניא ירפ .03-721536 ,ג"ר 29 הריציה ,םיבשחמ ורקימ תוכיא
 .04-528251 ,22 יבנלא ,.ל.ל.מ :הפיח

 .תורודהמ ןוכדעו ,יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר 03-251448 :ביבא-לת ,08-452877 :תובוחר

 ירפ תובינמש תונכות -- לנוישנוטניא ירַּפ

 ,(84 ינוי) 6 ןרילג ,םיבועחמו םיוענא ךיזגמב

 םימרשעיי יללוחמ לע הנוועאר הבתכ דנמסרפ

 ללוחמ תא םשע רנרבזה .ץראה ידילי

 - הנועי הרודהמב סיריא םימושייה

 .רקוהיע תגיחבמ חילצמו חונ ,לק ,יצבוק"דח

 .תוועדח תואסרג סיריאל וחתופ זאמ

 הליכמו תיצבוק"בר ןהבש הנורחאה

 ןידה ןמ .תוועדח תויצפואו םיבר םירופיש

 םייראלופופהמ אוהש ,הז רצומ ם2 ןחבנש

 תא ץרפוע ךוועארהו הנטקה רגצראב

 אשונ איה 9 קיריא .אוצי יכרוצל היתולובג

 .וז הבתכ

 . תוטשפ
 סיריא לש הנשיה הרודהמה לש תטלובה הלעמה
 ישנא .התלודג םג התיה ךכב .תוטשפה איה
 םידימעמ ,םימושיי ללוחמ םינחובה עוצקמה
 םהילעש םינוירטירקו תונוכת לש הכורא המישר
 םיבשחמל הפי וז השיג .תונעל ללוחמה ךירצ

 םיריעזה םיבשחמב רשאכ תיעטומ ךא ,םילודגה
 ללכ-ךרדב ואבו וחמצ םיחמומ םתוא .ןניקסע
 ךרדו (ינא םג) םידממה ילודג םיבשחמה םלועמ

 .הנכותה ירצומב םיטיבמ הלא םייפקשמ
 בשחמה וא ,אניטק בשחמה דעוימ ימל ךא

 ןיינועמה הז ,טושפה שיאל דעוימ אוה ?ישיאה

 ,םיבר םינותנ ןוסחא ומכ תונורתי ונממ קיפהל
 תורזוח תוספדה ,םינוש םיכתח יפל תופילש
 ךרדבש ,םייתרגש םיניינע הזב אצויכו תונשנו

 .בר ןמז םילזוג ללכ
 "רפוס רצומב אוצמל ןתינ תינוציק המגוד

 הכ רצומה .מבי תקוושמש ,ק15-ע11.8 ,טושפ
 םוש יכ דע ,יביטימירפ טעמכ רמוא יתייה ,טושפ
 ללוחמ לש םייפקשמב ונחובה ,עוצקמ שיא

 יאדו םה ,הברדא .וילע ץילממ היה אל ,םימושיי
 שמתשי ימד-יאש הבשחמה םצעל םילחלחתמ ויה

 .וב
 םע ךסמ "רייצמ" התא ?םירומא םירבד המב

 הניבו"

 יגלש םחנמ

 תודשה תונוכת תא ןייצל ילב ,תודשה תומש

 .םייברָמה םהיכרואו
 -וכיבו ,גלטוקמו הזה רויצה רמשנ ,תמייסשמ

 ךסמה תנומת דועב םינותנ וכרד סינכהל ךתל

 -בזבו הכורא םנמא .תחא המושרכ תרמשנ הלוכ
 ןותנ סינכהל ךנוצרב .תוטשפה איש והז ךא ,תינז

 | תוחונ:םיילארשיה םימושייה יללוחמ גוריד

 תוילנויצקנופ לומ שומיש תולקז|
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 --ר--4 -

+ 1- 1---4- 

 שומיש תולקו תוחונ

 .ךרובע תאז עצבי םיאתמ דילק .השקבב - ףסונ

 תוניוצמ תויצפואה .דילק הזיא רוכזל ךרוצ ןיא)

 - המושר ףולשל ךנוצרב (.ךסמה תיתחתב

 ןכלו ,םיסקדניא ןיאו תוחתפמ ןיא םנמא .השקבב

 הכורא הפילשה ,ןכא .תיתרדס היהת הפילשה

 ףולשל ןתינ לבא (...בשחמה תא אל) תעגיימו

 ,תומש יקלחו תודש יקלח יפלו הדש לכ יפל

 ותב תוליחתמה םילמה לכ םוקמב ייִיבְי לשמל

 יהשלכ תוא ךכ רחאו ''ב"' תואה ךכ רחאו והשלכ

 .םהב אצויכו "קבד" "ןבג" "אבא" לשמל

 רצומה םע חתפתהל הצורה .לוז ריחמה םג

 ומכ החפשמהמ םיפסונ םירצומ שוכרל לוכי

 רתיש .םהיחאו ,ע%, 0711 8 יש אודץ

 לש הלועמה םוקימלו םיטיהלה דעצמל םכבל

 !ולא םיטושפ םירצומ

 ₪ םי () 1

 םיבשחמ[

 9-סיריא ןחוב

+ 

 םיבשחמ יגוס

 לחה .םיבשחמ לש לודג ןווגימ לע ץר סיריא

 ךרד ,6/א| הלעפה תכרעמ םע םיבשחמהריעזמ

 וכ" יבשחמב הלכו ,(6 ₪05 וא) או8 5

 סיטרכ ידי לע אלו תיתימא הרוצב) סקאוו

 .(6 קא
 בושתה ?ןורסיח וא ןורתי הזב שי םאה

 מכב שמתשמה ,דסומל וא ףוגל .תיביטקייבוס

 יריאש ,הדבועה הבושח םיבשחמ יגוס המכו

 כב תולילק התואבו ןפוא ותואב ץורל לגוסמ

 תונורתימ תערוג וז הדבוע יכ םא .םיבשחמה

 -חמל המיאתמה הסרג תביתכמ םיעבונה ,םייסחי

 לש י"שמל קר בּותָּכ ,לשמל ,רורד .םיוסמ בש
 לודג הזה קושהש ,תיקסע הבשחמ ךותמ) מבי

 ה

 ר
 ה

 ח
0 
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 ישאר טירפת - סיריא |

 םושיי ןונכת
 םושיי תלעפה
 תורש תוינכת
 8-0 - םיצבק ןיב רושיק
 םויס - הלעפהה תכרעמל האיצי

 .. רובע תומגדהל זסמ
 םיטירפ ץבוקב לופיש .

 4008-2604 %) = . .ןא,5 5 4 /1א08א ץבוקב לופיט

 לש תונורתיה תא םות דע םילצנמ זאו (ויד

 ,(המיהדמ תוריהמ וזיא) ךסמה לע הרישי הביתכ

 ,םידחוימ םידילקב שומיש ,םיצחב םיקחשמ

 דועו הלעפהה תכרעמ תודוקפ לוצינ

 םינותנה דסמ

 ללוכ םינותנה דסמ

 סקדניאה .(תוחתפמ) םיסקדניא יצבוקו םינותנה

 סקדניאה ץבוקב תישארה .תומר יתשב םייק

 ץבוק :םיצבק יגוס ינש

 רבד .םינותגה ךותב תינשמהו ,(דרפנה) ישארה

 תולקתל הפושח תכרעמה תא ךןפוהה
 ףיסוהל ןתינ

 ג .תיטמוטוא סקדניא רוזחיש תינכות

 רושי
 ה

15 
2 



 ו ו

 הבהרת ו ה ==

 .םירחא | תניחבמ ,סיריא תא הלעמ וז הפש .םיצבקה ןיב |  ,סקדניא יצבוק ףוסניא דוע םינותנ ץבוק לכל | בוע ם ו ז 1 | ו / / | , ל | / ] | ך | |
 ב 9עצ סבגבנ הלקנ לע סנכנו גלטקתמ סיריאב ךילהת לכ וז הפש .רתוי יתימא םינותנ ןולימל ,הסיפתה | םיצבק .יוצר ךתח לכב ץבוקה תא "םיכתוח''ה

 תסונ ןורתי .םיטירפתה םלוע ךותל םיצבקה ןיב םיפעוסמ םירשק להנל תרשפאמ (פח!:חש) םינכדועמ םניאו תיז עפידח םינבנ ולא

 הרוצב לולכמב ץבוקה לכ תא ןכדעל ןתינ | | התויה תדבוע אקווד אוה (עגרכ) דיחיה הנורסחו .תיטמוטוא כ כונו 5 ביפב
 יפל ץבוקה לש ךתח קר ןכדעל וא ,"תיתימא" | שי ךכב .רבד לכל סיריא יצבוקב תבשויו היונב | -וקל .(ינויצאלר) חוטש יאלבט םינותנה הנבמ

 םיוסמ סקדניא | לועפתלו הנבהל השק ךא םיחתפמל ןורתי םושמ | יפוסניא רפסמ דוע רומאכו ,דחא ישאר חתפמ ץב

 תוליגר תונכת תופשמ םיעטק בלשל ןתינ .טושפה שמתשמל | םירושק תויהל םילוכי ץבוק לכל .םיכתח לש
 .קלחכ ולא תוינכוז ןיב תונווגמ תולועפ תוללוכ הפשה תוארוה תקינכט .לבגומ יתלב רפסמב םיפסונ םיצבק ררובע רבחל םילוכי טקינורביפב קר א קלחכ ולא תוינכות בלשלו ,סיריאב

 ונניאו ןורתי סיריאל הנקמ הז רבד .ללוחמה לש | ,המושר תריצי ,ןוכדיע ,הפילש :םיכסמו םיצבק | אלא ,רורד וא 8 סוטול לש גוסהמ הנניא הרישקה

 ו

 .רחא ללוחמ םושב (עגרכ) םייק | -יגש תועדוהו הגוצת ,תוינתה ,םיבושיח ,לוטיב .ץבוקה רואיתל תינוציח הפש ידי לע לר

 :הלועפה םוחתב םיפסונ תונורתיו םיחנמ םיכסמ ידי לע תישענ הדובעה .הא |
 עונמל וא ,היצמרופניא ריתסהל ןתינ .הנגה 4 .םיטירפתו 5

 םיכמסומ אל םימרוגמ היצמרופניא תסנכה |  םע) ירפסמ ,ילגנא/ירבע ?תודשה תונוכת ןהמ | |[ | םרשי ל לפה ה (16] 841 וא א םינוש םיישיא םיבשחמ ינש וא םיפוסמ ינש
 תקפה :אוהש ךילהת לכ .םיכילהת גולטיק < |  ,ןגומ ,רבצנ ,רוטרמונ ,חתפמ ,(תינורשע הדוקנ

 תולועפ ,לולכמב ןוכדיע ,ךתת ,ןוימ ,ח"וד |  תוקידב ,םיבושיח ,ינמז ,עובק ,יגוציי ,יכיראת ב ן 0 וא + א[0ך1-זב

 :גלטקל רשפא - תינכות םע גולאיד ,הקוזחת | לע עדימ קיפהל ידכ .הלבט לומו םימוחת ןיב תדדונ המושרב לופימ ;2 |

 םהב בלשלו ,םילודומ לש תוארשרש גלטקל ןתינ | ונניא עגרכש סיריא חוד קיפהל שי ,עדימה | ה 2 ן דיחי סקאוק 5 לע

 0 0 .תכרעמה ידי לע ןתינה ,יטראדנטס ח"רד | | ו רודפי | | /> |

 0 77 7 : הלעפה -ם8א ץבוקב ףודפדל הסינכ .6 | :

 .םיגלטוקמ םיכילהתו םיטירפתמ קר תבכרומה 2 - וכ | 78( ץבוקב ףודפדל הסינכ .7 ןזגא| רשחמל

 רדגהל ןתינ .םיילאבולג םירטמאראפ < | ןווקמב וא (טו) לולכמב וא םיליעפמ סיריא תא פא ץבוקב ףרדפדל הטוב /
 / י : אש.ד1 :אפשא -ל אמגוד .ל

 :ללוחמה לש "תוילאבולג" תונוכת תוטשפב ! םיללוחמ לע סיריא לש הנורתי הזב .(סחווחש) ה
 ז

 ווג 40 5 םיוות 2,800 דע ,שארמ םיצקומ םיצבקה | ב 7 מג סא ם1א8 םירשקה ץבוקב רשקל אמגור

 0 0 , ץבוק לכל .ץבוקל תומושר 32,000 דעו המושרל
 17 , 17 . יהו

 ו
 הרעפה בלש וו 8 לכל תודש 80 םע) םיכסמ 100 דע רייצל ןתינ

0 0 
 1 ה 0 | | דחא ץבוקב ןנובתהל תרשפאמ וז הנוכת .(ךסמ

 ו8 27

 . י 1

 ןזפא.םמז :עדימ ץבוק םש 1001641. 0418-) םייגול םינבמ המכ ךרד |

| 
 [:הלועפ גוס | | רשפאמו ןורתי סיריאל הנקמ הז רבד .(ז5 |

 16 0 | בנפט טה
 :האיגשמ םלעתהל גולטקב אצמנ אל טירפ:העדוה .דיתעב תובחרה |

 [-ב
0 

| 

 1 0 ג 1 1 1 0 ג +: 3:התפמ תודש 2 םינותנה ןולימ |

 1 ו 4
 כ 0

0-5 
 0 1 תונוכתה לכ .ץבוק לכל ןולימ היה הנשיה הסרגב ן תוושהת רקב

 7 21 םג ושענ םש .שארמ ןולימב ורדגוה תודשה לש ן

1 
 2 דג |

 5% ./ .תודשה לע תולועפהו תוינתההו םיבושיחה 8 ו

 | . : ףסונ לבא ,שדחה סיריאב טג הרמשנ וז הנוכת | ₪ 0% 7 86 רוטמ

 - - | (11אא468) רושיקה תפש אוהו בושח ביכרמ ו יש 7 ה

 -וריא יאקירמא) ךיראת טאמרופ ,תירקיע הפש - 2 ו ו

 .תספדמו ףוסמ תונוכת ,(יפ 0 /

 תוח''וד .:הלעפה בלש ו 0 סקאוק לבכ ךרד ,3270 תרדסמ מבי תספדמ/ףוסמ םע דחי 450/| ףוסמ רבחמ 0 . 2 0

 ּ :ךסמ-ץבוק ם 327+ מבי תרושקת רקבל דיחי
 :םיאבה ח"ודה ינייפאמב האלמ הטילש שמתשמל ו תורדגה ץבוק םש /

 ה / 1

 -יבש .תורתור לת יטש ימ רתח | | :עדי

 הספה בחור יקתש הלמה רוב ד | 1100 8 :םיבשחמ ינשמ דחאה תא ךלש תדלקמה ךרד רוחבל לכות .ההוא 80\-ה שמתשמ ,התעמ =
 י סזניוי

 הספדה בחור ,םיקתוע ,ףד לדוג ,םימוכיס ,תור 1 1 ,

 .מבי וא לטיגיד
 זרזל ןתינ הז ךילהת םג .הקדכ - ח"'וד תרדגה ןמז -ו הגש .םלעתהל ההרה ההה הררה סת בש

 . יש י כ
 .גולטיקה ןונגנמ תועצמאב

 תויוגלפתה לש הגוצת :יטסיטאטס חייוד 4 אא: אא: אא: 860: אא: %או אא: ג *א: 6א:התפמ תודש ₪ הכרדהו תוריש תוריכמ זכרמ

 ,םייניב .ימוכיסל תורשפא .תידממ"וד הלבטב 0 56 םידוהיה תנידמ ךר

 הנק ] 0
 הנבמר רחמ תווצ מםוו רותשת ג . 4%: % ז 1

 הנבמב ךסמ תגוצת ,ףסונ הנתשמ לע תוריבצ | + ה - 0 460766 חותיפ הילצרה 4%

 .(8לא1:4כ 5115517) ינורטקלא ןוילג | "יי". : ה 2

 יבג לע תיפארג הגוצת :תומרגוטסיה 4 | 1 7 הנק 0527542246 :לט !וטסזסקווס 6סוחו תחש גזיטחפ

 לארשי תרצות 5-5
 םיבשוחמ םיריצל הדימה ינק  .תספדמ/ךסמ | %: 9%.

 = רוליוק רוזא

 1 .ת מ מ

 . .תיטאמוטוא | -י ויפו ,הביסצבנ (לו4רוסס ,תורדגןה) הט1ממ 31905 הפיח מ.ת.מ הישעת רוזו

 - 7 ל ו 6 -
 9 ] 9 04-522211 .לט

 1 ש

 %  םישנא .
 םיבשחונו



 דיזנתמ ינויחה ||חיחנוה
 החפשמה לכלו ,ךל

 [4 25 םוקתב) דבלב 0
 ח רפסי

 עובשב

 הילד תאצוהו
 ,תוריהמ

 אישנ ,ןמדירפ

 ,וב תורושקה
 איה -- טנוג
 גגבגביצ וא

 < השגהה תטיש

 ז יפל ו -- תכפוה ,יזעילה
 להנמלו (תוריהבו

 ,בשחמה ןוקיס--
 םיגשומ ,
 כלה < 1.7

 תיב ףלאה

 ה דילק<

 תויק--

 (244)03 388 :ףוחד חולשמל

 מ"עב רואל םיאיצומ דלפ הילד

 61332 א"ת ,33325 ד"ת לרומ ,דלפ הילד :לא

 הבושח המוי ת - לכה
 ייסיבשחמו בשחמה תייליהק םישנא,, ל רלפ

 ייבשחמה 39% "יומה 1271 תנכה תרבח,'
 יסוי טגרתמה

 הפישומה המורת

 פסה .בשחמ

 'אה פל
 : ב

 בירעמ תרופ והיעש" ש
 רוסחמ ראב %

 דועב רוא ה ארתש ,ה תנכה לע יעדמ
 יפי לע יא מח ןוקיסכל, לש רבע"

 תירפס לש

 ישומיש ןולימב

 ןלא ינקי 0 רמאה רבח
 ינש 10 למע /

 לע םיג שחמה תנבהב

 רייאמהו אולימ

 םייסיסבה

 ןו'ג קירא
 תיתיב ,הירפש

 טורתל יושע +
 תילעאה הפשב

 תפהפיהו

 ,חירבעב
 נ

 .ירבעה :
0 

 םיבועעחמו םיענא תחיירפס

 ₪ הא או א אמ אא אא אא ₪
 ,םכתדוקפל (מ"עמ+) 8 20 ס"ע קיש יתפריצ
 ןוקיסכלה לש םיקתוע ילא וחליש אנא
 .תופיחדב

 הזילו/טרכארשי יארשא סיטרכב ינובייח אנ
 7 ופקותו ב

 9-7 ל?תמיתח ז"ת סמ

 -י""--00 תולשמל דוקימו תבותכ

 הרש

 ] יטסיטסס חורל :ַמגוד , ₪ - |

 ב רוהנ .מ שכר ,ם םוטרפ .ם הוויש ,
 ם דוהנ . שכר .8 םוסרפ .ם קוויש

 הק ו א

/ 9 1 0 0 

 8 2 א

 02/07/84 16/07/84 21/07/8א 7

 הריסמ זיראח

 תוגלפתה לש תיפארג הגוצת :זזפ 6ו₪7\1 4
 ךרוצ יא .עדימה ץבוקב הנתשמ לש תיזוחא

 : .יפארג ךסמב
 טושפ םילילמת דבעמ :םיכמסמ תריצי 4

 הריפפ ןיראפ 7 הריבפ-

 וציב פוירחא

 < הריפפ וראפ

  ווציב פוירחא

96/06/84 01/07/84 15/07/84 20/07/84 24/07/88 4 

 רווח ₪

 ים )

 םע םגוויז ךרוצל םיכמסמ תנכהל ,ילנויצקנופו

 דומילבו תשיכרב ךרוצה ךסחנ .עדימ תודש
 .יללכ ץסוזסא

 ןיבל ךמסמ ןיב בוליש :םיכמסמ תקפה <

 לש הלק הקפה .עדימ ץבוקמ אוהשלכ ךתח

 .(או אוז. או: א6) םיבתכמו םיספט

 .החונ תותליאש תפש :םיכתח תריצי <

 -שמה ,(תועבצה) סקדניא ץבוק תרצוי התליאשה

 ןתינ .סיריא תוינכות לכ תולועפל סיסב שמ

 .םייק ךתח לע ףסונ ךתח עצבל

 51161.1. או<א- תטישב ריהמ ןוימ :םינוימ < : ו
 ט 9 ₪

 תומר המכ יפל אוהש ךתח לכ ןיימל ןתינ . :

 הדשו ךיראת ,ירבע תוברל - אוהש הדש לכ .ןוימ וי ו ב 0

 .ןוימל סיסב תויהל לוכי ,בשוחמ | | = ללא ו

 | תומושר תריפס 0 יבו 0 הקול

 ו
1 ]22-40 40170 

 ו
 ו
| 

[ 
 ו
0 | 

 ו
1 | 

107 

 0.031 ב

 מ יש ה-9 8
4% 02/01/88 01/12/83 01/01/83 

4 12/06/85 
 זישמהל חוור שקה

 < םיכסמ ללוחמ
 תכרעמה .שמתשמה עצבמ ךסמה "רויצ" תא

 -שמהו ,אבה יונפה םוקמב הדשה תא "החינמ"

 ו 0 ו

 הריספ ןיראו < 85

 ו .84 הינח פיצחפ ןונכפ |
 ו-4 םימופיי יללוחמ 8קידב

 ומ רפדנה 8ק'ור5 ןרנבמ
 א !קיורפ עוציב 7

 4 :ו] הריבפב גוטופו 'בהמ

 2 0 ףד

 הריסמ ןיראמ

 וה

 ווג
 --רדרדדההההההה----=

 098099075 פנה
+ 

 גרו הויבפב עוטופו בפ

 04 םישנא |
 םיבשחטו

 שמ י"ע וזיזה כי שמז תוטחר חט מ י/'ט וזיזרל לורי שמת
 : רהה רודיחר תו רוחרל דתלוריר
 וא ךסמ סב םג רוחבל ךתלוכיב

 נב) .םייללכ םירטמאראפ יפל

 וא ,ךרובע ךסמה תא הרייצ תכרעמהש וא ובש
 כר תא ויזרל שחתשמה לט רירט
 תוטאנידרואוקה תא ןיזהל שמתשמה לע היהש
 התר רט דדושר רש
 סמה לע הדשו -

 יעיברה רודהמ הפש

 רודהמ הפש וז ןיא .םירטמאראפ תפש סיריא יא ירזחאארא ₪ יאר
 הוז יהוז ךא ,תוימדאקאה תוירואיתה יפל יעיברה

 הפשה .יטאמוטואה ןוכדיעה לע הטילשו םיצבק

 ,תויצבוק-בר תודובעל םירשק רידגהל תרשפאמ

 ומושר ךסמב גיצהל ןתינ .ןווקמב ןהו לולכמב ןה

 וא תוחתפמ לש אוהשלכ ףוריצ יפ לע תומושר וא |
 ,תושדח תומושר תריצי שקבל ןתינ .םיאנת

 .הפילשו ,לוטיב ,ןוכדיע

 שומיש :סא1.זאש-ב םיצבק רפסמ ןוכדיע

 רפסמ ןכדעל רשפאמ םירשקה תרדגה תפשב

 ,תרשרש יכילהת עצבל ןתינ .ליבקמב םיצבק

 סיסב הווהמו ,ךסמל ץבוקמ הדש ףלשנ םהב
 הפשה .הלילח רזוחו ,ףסונ ץבוקמ הפילשל

 תומיא בלש :עורא לכל םיבלש ינש הרידגמ

 ןתינ .םיצבקה ןוכדיע בלש - וירחאו ,םינותנה

 בלשה תחלצהב ינשה בלשה עוציב תא תונתהל

 .ןושארה
 ךתח לע רבעמ :לולכמב םיצבק רפסמ ןוכדע

 םיצבק לא וא ןמ תולועפ עוציבו ,ישאר ץבוקב

 -שיכו החלצה יבצמ ןמסל תורשפא ךות ,םיינשמ

 .םיצבק לש הנבמ תונשל תרשפאמ הפשה .ןול

 דועית

 דועיתה .ההובג המרב האנ ינוציח דועית סיריאל

 -חתמהו) מבי ירצומ לכ ומכ הבע הכירכב עיפומ

 63 <ינוציחה דועיתה דבלמ ךא .ישיא בשחמ לע (םיר

 | 1.5.0 -19157-ןוחפבה דרפפ
 | 318 01/06/84גהר- 05 ןיראו

 השדה רוגיפ | רעופנ תונינ

0 2 | 
3 5 3 
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 1.5.6 -18157- ןרחפבה דרפפ

 | 11/1 95/86/84:הרי05 ךיראג 1

 הפדקה
| 7---- 

 רג
 דד--

 לזופב וגציב .ם
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 תא ריכמ התא סא

 ופא ק6 לע רלבמ סאה תפש

 !ונל שורדה שיאה התא

 :סג היהתש רשפא
 סינותנ דוביע סוחתב הנכות שיא *
 תיאמדקא הלכשה לעב *
 ןויסנ לעב *

 !בייח אל ךא

 ₪0 ןיבש הלועפה ףותיש םוחתב תבשחוממ האקתפרה ךל עיצהל סילוכי ונא
 !סילודג סיבשחמ ןיבל
 דעו ןיינמה ןמ ןארידת דבוע ןיבש רבד לכ תויהל הלוכי הקוסעתה תרוצ
 .תועגושמ תועשב (דימלת וא) טנדוטס תדובעל
 לא רשקתה ,הז בשחמ לע הפשה תרכה לש ירקיעה יאנתב דמוע ךניה סא קר
 4 .9262935 יתור לא וא 9262976 ןופלטב סרימע

 - תרושקתה תביטח | ב
 ךלש תרוועקתה תיב מיטב

 49104 הוקת-חתפ 500 ד"ת שונא יבאשמ ןונכת,תרושקתה תביטח,ןארידת

 !!!ךלש תוכאה טקסיד - אופפא שורד
 = ם
 /,7ל ה
 9 טק
8 

 5'/, פוחָפופ 5ו6!0 ססטמ!6 כ6ח8ו1 48 דסו 40 65

 5י/, ססטפסו6 5108 ססטמ|6 26081 48 דסו 40 68
 : 5'/ , פוחָפופ 5וסו6 כסטסו8 06ח8/1ץ 96 סו 80 68
 5'/, ססטפסו6 5108 ססטס|6 6ח5/1ע 96 דסו 80 8

 8" פוחָפופ 5106 ססטמ|8 08ח8/1ץ 48 דסו 77 8

 8" ססטסופ 5608 ססטמ!6 8ח8ו1ץ 48 סו 77 68
 5'/, וחָפופ 85/08 10 זנח 8

 חס ו 586 01 ה 0
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 דו
 ו

 תוגוזב קיטסלפ תואספוקב  תוחישק ןוטרק תוזיראב םיטקסידה תא גישהל ןתינ
 .סוגפ טקסיד לכ תפלחהל תוירחא ראה לכל חולשימ

 .ץראה לכב סישורד םיפסונ סיציפמ

 ו
0 

0 
 ו
066 686 1000605 

 טאוטח 05 09 6

 וקו 8
 ו אוסה ף 85 0 5 06

 םיבשחמ רשק תשר :ןאוביה ל
 א"ת 2 יקסניול 'חר

 = . 03-824665 ,836218 .לט

 !!!ךלש תוכאה טקסיד - אופפא שורד

 אס 9
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 ב0וסח זסוסו

 ; םורטקפסל םיננוכריעז

 -וסיה ,הנש לש רוחיא ,הכורא היפיצ רחאל
 ,רבודמה .ףוס ףוס ועיגה םה ,םיחוכיוו םיס
 םהינש ,ןנוכ ריעזו 1 סייפרטניא לע ,ןבומכ
 ,ריילקניס ביילק ריס לש רצויה תיבמ
 ,עודי םורטקפס ותואל םימאתומו םילעופה
 רבוד תובר .םדא ותוא לש ויתוריפמ אוה םג
 םהש רפוס ;ןנוכה ריעז לע דחוימבו ,םהילע

 ,ינכפהמ שודיח ,תיללכ הכיפהמ ויהי
 תושידח תויגולונכט לע ססובמ ''ןוקסיד''הש

 .דועו דועו ,ירמגל
 רבודמה יכ ררבתה ףוסבל םלוא

 -יח ,ןנוכל רוביח רשפאמה ,1 סייפרטניאב
 תשר תריציל וידחי םימורטקפס 64 דע רוב

 רוביחל 232  לגֶסַמ ליכמו הלועפ
 לפטמה ,ןנוכה ריעזב רבודמה .יפקיה דדויצל
 ,ןורכיז ב"ק 100 דע 85 ליכמה ןוקסידב
 תוינש 5 דע 3 לש עצוממ השיג ןמז רצויו

 .דבלב
 וא סוקופ סוקוה ,םֶסק םוש םהב ןיא

 לדוגה תנטקה "קר" אלא ,ינשדח חותיפ
 םהב םימיה הארנכ ורמגנ) ריחמה תרעזהו
 .(ולש בשחמהמ 2 יפ הלוע היה ןנוכ

 1 סייפרטניא
 ממ

 "וראו הרצ הספוק תרוצב אב 1 סייפרטניא

 רוביחה .םורטקפסה בחורכ הכרואש ,הכ

 םיגרב ינש תרסה ידי לע עצבתמ בשחמל

 רבחמב קשימה תפיחד ,בשחמה תיתחתב

 הגרבהו םורטקפסה לש ירוחאה וקלחבש
 6 םישנא

 6-7 ו

 יי קי

 שידג רנבא

 םע םיקפוסמה ,םירחא םיגרב ינש לש
 "צותה ךא ,תצקמב ךבסותמ ךילהת .קשימה

 .טלחהב ןוצר יעיבשמ רוביחה קזוחו הא
 -טקפס ומכ תיארנה תכרעמ ךינפל הנה

 .החונ תיוזב דמעמ יבג לע בצוהש ,םור

 רשא ,תוימוג יתש ןנשי קשימה תיתחתב

 תוימוגה םוקמ תא תואלממו הקלחה תוענומ

 .םורטקפסה לש
 -יחה יוצמ קשימה לש ילאמשה וקלחב

 דחוימ לבכ תרזעב השענ רוביחה .ןנוכל רוב

 ונשי ירוחאה וקלחב .רישכמה םע קפוסמה

 "המו בשחמבש רבחמל לכב םאותה ,רבחמ

 םע םינותנו תוינכותל קשימ אוה 1 סייפרטניא

 .רחא יפקיה דויצ םעו ,ןנוכה-ריע]

 תא וכרד רבחל ןתינ .וכשמה תא ,םצעב ,הוו

 ןכומכ .םורטקפסל םייקה יפקיהה דויצה לכ

 תשר תמקה םירשפאמה םיעקש םייוצמ

 64 דע לש (2א₪6) הלועפ
 ,וידחי םימורטקפס

 רשפאמה ,יטרדנטס אג קשימ לש עקשו

 תוספדמ ןוגכ ,הבורמ יפקיהדדויצל רוביח

 .רזייל
 זייל תספדמ וליפאו) תוללכושמו תולודג

 ו- ] םימדומ ,(דרשמב אבאל שיש המ הז םא

7% 

 םיבשחנו

 תידחטשה |
= - 

ֶּ - 

 -וכל רוביח ,םירחא םיבשחמ םע תרושקת

 .םיחישק םיטילקת וא םיליגר םיננ
 -שהה חול בכוש קשימה תספוק ךותב

 םילפטמה םילגעמ ללוכה ,דדובה ספדומה הק

 םאתמב ,קשימב ,ןנוכב תורושקה תולועפב

 .הלועפה תשרו ₪5232*בו

 וניאו בוט יונב קשימה ,לכה ךסב

 -בכה רוביח טעמל ,בשחמב שומישל עירפמ

 םיעקש בורמ ךבוסמ השענה ,םינושה םיל
 אל יוצר :תחא הבושח הדוקנ .םירוביחו

 הקיחש עונמל ידכ ,ללכ קשימה תא קתנל

 .רוביחה לש תרתוימ

 ןנוכ ריעז |
 ו

 הנטק הספוק לכה ךסב אוה ,רבתסמ ,ןנוכה |

 הל
 לש חוכה קפסמ הלודג רתוי תצק ,הרוחשו

 הציע .מ"ס 9%8.5<5 הידממש ,םורטקפסה

 כצע בשחמה בוציע תא ריכזמ הב

 רוחאהדצב טלבומ וגול ,ןימי דצב םיינועבצ

 ןטק ץירח ימדקה הקלחב .('וכו ,ןוילעה יר

 המודא תרוקיב תרונו ,ןוקסידה סנכומ וב

 שב .ןנוכה תלועפ תעב תקלדנה
 יה :םילמנ

 סנ ינש ,רוחאמ ,ןנוכה
- 

 ק ןנוכ לא וא בשחמה לא

 יתחתב .ףסונ ןנוכ רוביחל
 יטסלפ קלחו ימוויא

 טלפ קלחו ימוג

 דטוומ היי
 יו? דעונש םיג

 נש זוורר רד
 -|, כה ךותב



 התבטאו ב רי

 לודג יד ילמשח עונמ ,(ןנוכ רקב) ןנוכה
 ןתינ םא קדובה קספמ ,ןוקסידה תא בבוסמה
 שאר ,ןוטילקתב עדימ קוחמל וא טילקהל

 םינסחאמה ,םינוקסידה תא ליעפמ 2א ןנוכריעז

 יצבוקו םיכרעמ ,םיכסמ ,ןפוצ ישוג ,תוינכות

 .םינותנ

 ומכ קוידב הארנ רשא הטלקההו האירקה
 יתימאה ועבט לע זמרו לוקמשר לש שאר

 .(ןלהל האר) ןוקסידה לש
 תא םירבחמ .דואמ הטושפ הלעפהה

 ,ןוקסידה תא םיסינכמ ,בשחמל ןנוכה
 תרונ !פוהו היוצרה הדוקפה תא םינתונ
 תצק םוזמיז םזמזמ עונמהו תקלדנ תרוקיבה
 ןיא ןאכ ,ליגר ןוטילקת ןנוכל דוגינב .ןבצעמ
 תועטב ןוקסידה תפילש תא תענומה תיחול
 םיקי'צימשו תוטילב ינימ םנשי המוקמבו
 תאלעה ןמז .ומוקמב ןוקסידה תא םיקיזחמה
 ,ב''ק 48 םגד ןורכיז לכ תא תכרוצה תינכות
 ןנוכה הנבמ :םוכיסל .דבלב (ךרעל) תוינש 7
 ולועפתו וב רבשיהל המ הברה ןיא ,טושפ
 .חונו לק

 ןוקסידה

 -פוקב אב (תטנגוממה תינסחמה) "ןוקסיד"ה
 0.5%3%45 לכה ךסב ויתודימ ;הנטק הס
 -וכתו ,םירורפג תספוקמ הברהב ןטק ,מ''ס
 .ןורכיז ב''ק 100 דע 85 ותל

 ,רטמ 20-כ וכרואש טרס יוצמ וכותב
 -וצק ינש ,רמולכ) תיפוסיא האלולב ךורכה
 אוה ,רבתסמ ,טרסה .(הזל הז םירבוחמ וית
 ,רצ רתוי קר ,הליגר תטלק לש ומכ טרס
 ןוקסידה הנבמ ,ללכב .דבלב מ''מ ינשכ
 ללוכ תטלק לש הנבמ הנטק אל הדימב ריכזמ
 גת וליפאו ושארב הריעז יוקינ תיגופס

 יא ותוא םירבוש םא רשא ,דצב ןטק קיטסלפ
 תטלקל המודב ,ןוקסידה לע טילקהל רשפא
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 הילע הקבדמ תקבדומ ןוקסידה לע .הליגר

 ןטק בתכב) ןוקסידה יטרפ תא םושרל ןתינ

 .(דואמ
 -יצב הקבדמהשכ םיסינכמ ןוקסידה תא

 ,ךופה םיסינכמ םא :תועטל השק .ןוילעה וד
 ןכ םא אלא ,ברסמ טושפ ןוקסידה ,ןכבו
 .והשמ םיכעומ וא םירבוש

 -וסמ ןוקסידה הנבמ ,רבד לש ומוכיסל
 -לעפה ךא ,ליגר ןוטילקת הנבממ הברהב ךב

 תחא תערגמ .םיטושפ וב שומישהו ות
 ,ןכוסמ רבדהו עגמל ףושח טרסה :תמייק

 ןיבל םיתב ףלא 85 ןיב ןסחאמ רילקניס ןוקסיד

 .ןנופריעזה ךות-לא ןעטנ אוה ;םיתב ףלא 0

 ,תפצק תגוע יהשוזיא תלכא םא דחוימב
 .חיטבא תסורפ וא ,לפאלפ

 קיסייב

 -שהל ןתינ בשחמל רבוחמ קשימה רשאכ
 תעדי אלש תועודי תודוקפ ןתוא לכב שמת
 רשא ,ןהב שמתשהל ךיאו תושוע ןה המ
 -טקפסה תדלקמב הנוילעה הרושב תויוצמ
 .םור

 ירחא וא בשחמה תא םיקילדמ רשאכ
 תא ןוקסידב שפחת תשא הדוקפה ,אתש
 אצמיי םאו ''זטח" יורקה ץבוקה וא תינכותה
 .תיטמוטוא הלעות איה וזכ תינכות וא ץבוק
 = .שמתשמ ךניה םא חונ דואמ הז רודיס
 לשמל ,דבלב תחא תינכות םשל ןוקסידב
 -סידה ראשב תשמתשמ רשא ,םיצבק לוהינ
 ילב התולעהל ךנוצרבו ,הינותנ ןוסכיאל ןוק
 איה הז הרקמבש 1.040 הדוקפב שמתשהל
 תמייק תינכות היהת םא .שומישל השק
 -יגרה הרוצב לעפת אשא הדוקפה ,בשחמב
 הלעת אלו תינכותה תא ץירת רמולכ ,הל
 .ןוקסידהמ תינכות

 -מתשמ ןוקסידהמ תינכות תולעהל ידכ
 אל ךא ..04 (יופצכ) הדוקפב םיש
 םש"'' ךוביסב אלא לקהו טושפה 00" *

 םש תתל םיבייח ..0ג0*%"אז";1;"תינכות

 , שנא

 םיבשחמו

 הלעת אל תרחא ,תואכרימה ןיב תינכות

 יכ תנייצמ .0\ כ רחאלש תיבכוכה .תינכות
 אלא ,לוקמשרב שמתשהל םינוכתמ ןיא
 שומישב רבודמה יכ ןייצמ ₪ .רחא דויצב
 .1 רפסמ ןנוכב רבודמה יכ ןייצמ 1 ,ןנוכב

 ףיסונ הנוכמ תפשב תינכות לש הרקמב
 לש הרקמב .תינכותה םש ירחא 60
 הרקמבו ,ףוסב 568555 ףיסונ ךסמ תנומת
 ."וכו כא א ףיסונ ךרעמ לש

 וא, שת צ 54 /ז תודוקפה

 .הרוצ התואב ולעפי
 -סידה תלוכת תא קודבת 611 הדוקפה

 .ןוקסידב היונפה ןורכיזה תומכ ףוריצב ןוק
 רפסמ תא ןייצמ הדוקפה רחאלש רפסמה
 .קדבנה ןנוכה

 ןפוא ותואב םשריתש 585% הדוקפה
 תא קחמת ,(תיבכוכה טעמל) 1.04 ומכ
 .הדוקפב עיפוי המשש תינכותה וא ץבוקה

 ותוא הירחאלו ת0%%11' הדוקפה

 טמרפת 68855 תדוקפב עיפומש ןגאלאבה
 המ לכ תא קוחמת ,רמולכ ,ןוקסידה תא
 םירוזיאה לכ תא ןמסת ,ןוקסידה לע היהש
 םא) תונוש תוביסמ שומישל םייואר םניאש
 התוא המש וא רוצייב טקפד וא טמק ללגב
 בתכייש תא ןתיתו ,(תמסרופמ לפאלפ תנמ
 ןויסינ .ןוקסידה תרתוככ תואכרימה ןיב
 אלש ןוקסיד לעמ ץבוק וא תינכות אורקל

 אופא שי שדח ןוקסיד .חילצי אל טאמרּופ

 .טמרפל
 61.058% הדוקפהו 078% הדוקפה

 ונשי בוש .םינותנ יצבוקב שומישל תודעוימ
 1.0\ 0 הדוקפב עיפומש לברוסמה להונה
 "שו םיבשחמב תגהונה הרוצל דוגינב תאזו
 ,לשמל קיסייב טפוסורקימ ,תורחא תופ
 טפ6א+ תרזעב .רתוי לקו הנוש להונה םש
 םיביתנ 15 ךרד עדימ יצורע חותפל ןתינ
 יאש ךכ ,םיעובקו םימייק םיביתנ 4 .םינוש
 עובקל לכות ראשה לכ תא ;םתונשל רשפא
 -רטניאל רבוחמ בשחמה רשאכ .ךנוצרכ
 :הלא םיצורעב עדימ חולשל ןתינ 1 סייפ
 תשרל ,ןנוכל ,תספדמל ,גצמל ,תדלקמל
 דחא ,232 םאתמל םיצורע ינשו הלועפה
 הדוקפה .םייראניב םידוקל ינשהו טסקטל
 שומישל תונתינ 6.055% הדוקפהו סקפא+

 קר שמתשהל ןתינ ךא קשימה אלל םג
 הדוקפה .םינושארה םיצורעה תשולשב
 תחילשל תודעוימ זזאקטד הדוקפהו ?אזאד
 .םינושה םיצורעהמ םינותנ תטילקו

 הניאו דחוימב תניינעמ אוסמ הדוקפה
 תרשפאמ איה :םירחא םיבשחמ ןיב היוצמ
 ?ורעב םתטילקו דחא ץורעמ םינותנ תחילש
 .2רפסמ ןנוכל 1 רפסמ ןנוכמ לשמל ,ינש

 הלועפה תשר

 תרבעה תרשפאמ (2אושו) הלועפה תשר
 תורישי םיצבקו עדימ ,םינותנ ,תוינכות
 רפסמל וא רחא םורטקפסל דחא םורטקפסמ
 אלל ,תחא תשרב 64 דע ,םירחא םיבשחמ
 -ירקו ,ןוקסיד וא תטלק לע הטלקהב ךרוצ

 וא םֶדומ וא (2א הניאש) תספדמ

 .תשרה יבשחמ לכ רובע ,ףוסמ

 .םורטקפס תוכרעמ תפתושמ 2א תספדמ
 .תשרה יבשחמ לכל

 הלועפה תשר לש ףסונ שומיש .שדחמ םתא
 בשחמ לש ןנוכב שומיש לש תורשפאה אוה

 שמתשהל ןתינ .םירחא םיבשחמ ידי לע דחא
 .הרוצ התואב רחא יפקיה דויצב וא תספדמב
 יכרוצל דחוימב הליעומ הלועפה תשר

 וא ןנוכ שי הרומל קר םאש ךכ ,ךוניח
 .םהב שמתשהל הרומא התיכה לכ ,תספדמ

 התפמ) תורשפא הדשב ןבומכ ןוחבל שי
 ,תאזכ (יכוניח-יביצקתה רושימב ,דואמ

 .םדקהבו

 ₪5 232 לגסמ
 ס- לס<ק> קר ררררררררר-

 רתויב ץופנה הארנכ אוהש ,הז לגסמ תרזעב
 "לגתסהל" ןתינ ,םייתיבה םיבשחמה ןיב
 םייקה יפקיהה דויצה יגוס בורל (רבחתהל)
 "טקפס יבשחמ ןיב תרושקת תותשרל ,םויה

 וא ןופלט יווק ךרד םירחא םיבשחמו םור

 םורטקפסל רשפאמה ינקת ירוט קשימ אוה 85 2

 .דוב 19,200 דע 50 תויוריהמב תרושקת

 םיבשחמ םע רישי רשק רוצילו ,סקלט
 ו םיעקש 9 רוביחב שמתשמ לגסמה .םירחא

 בווקםטבנפמ

 .1 סייפרטניאה ףוגב יטרדנטס

 .לגסמה תא םישמשמ םיצורע ינש
 םיוות ידוק תרוצב עדימ חלוש ןושארה
 תוינכות תחילשל רקיעב שמשמו דבלב

 עדימ חלוש ינשה ץורעה .טסקטו (םיטסיל)
 ומכ ,תויביס 8 ינב םייראניב םידוק תרוצב
 דחוימב יזעומישו ,םורטקפסה לש הלא

: 

 ,טיננוכריעז 8דע

 עדימ ,יפקיה דויצל הרקב תותוא תחילשל

 םיבצק לגסל ןתינ .הזב אצויכו ןורכיז לש

 ןיב לגסמה תרזעב םינותנ תחילשל םינוש
 .(היינשל תויביס) דואב 19200 ןיבל 0

 .בצקה תא תעבוק ע0א14ַד' הדוקפה
 58/54 ,1.0 0+,61.055%, תודוקפה
 םעפה ;םינותנה תחילשל תושמשמ 0%
 .הלקו הרצק רתוי הביתכה תרוצ

 דועית
 ו

 רצק דדומיל רפס עיגמ סייפרטניאה םע דחי

 תודוקפה לע םירבסה ללוכה ,םידומע 1 ןב
 תורבסומ תודוקפה לכ .תכרעמה יביכרמו

 ,םירבסהה ןיב ןוזיאה רסוח טלוב ךא ,ןאכ

 1.040% הדוקפה לש ,דואמ םיטרופמה

 המגדה-תוינכתב םיוולמה ,54% הדוקפהו

 רתי םנמוא םיצממה) םירבסהה ןיבל ,תורצק

 ןניא רשא ,תודוקפה ראש לע (הדימה לע

 .המגדה תוינכות וא םירבסה קיפסמב תוולמ

 רודיסו ותכירע ,ובוציעב ריכזמ רפסה

 "טקפסה םע שגומה דומילה רפס תא ויקרפ

 -למה םיטוטרסה ,אירקו רורב רפסה .םור

 "יע יריאמ תכרעמה-תבכרה רואית תא םיוו

 ,(והשמ תכבוסמה) הבכרהל םירזועו םיינ

 ולא םיחפסנ .ליעומ עדימ םיקפסמ םיחפסנהו

 םישדחה הנוכמה יכרע לע עדימ םיללוכ

 יצורע לע םיטרפ ,1 סייפרטניאה םע םיאבה

 ,בשחמה תועדוה לע ,הלועפה תשרו ןנוכה

₪ 0 

 םיבשחמו'*

 ע םירצק םירבסה ט תירצק חיררהה |

 גושי
 יהורוהרו דצ הדויא תוזטד |
 תינכות ןכ ומכו הצממ סקדניא , חה |
| 

 .הלועפה תשרבו |

 -שמל תובר תמרותה ,הבושח הדבוע

 רפסל ירבעה םוגרתה איה ילארשיה שמת

 תואיגש ןנשיו עורג םנמוא םוגרתה .דומילה

 ומכ) הפי הרוצב יושע רפסה ךא ,תובר ביתכ

 תובר ףיסומו (תילגנאב ירוקמה רפסה

 ימלדחוימב ,(ןאוביה תונימאלו) הנבהל
 דובעל יוצר ,תאז םע .תילגנאב השקתמש

 ביתכה תויועט לשב ,םירפסה ינש םע
 .תובורמה

 ,תילגנאב בר יד דועית םייק תעכ רבכ

 -יבסמ ,עדימה תא םיביחרמה םיפסונ םירפס
 םיללוכו תכרעמה תלועפ לע רתוי םיר

 םג ומכ ,ולא םירפס .תוליעומ תוינכות
 תוינכות רבכ םיללוכה םיניזגמהו תורבוחה

 הגשהל םינתינ ,קשימבו ןנוכב תושמתשמה

 -ןמודואמ בוט ,לכה ךסב ,דועיתה .ץראב
 .םירפסדוע ןמזה תצורמב ועיפוי םתסה

 הנכות

 תעב ןנוכל ףרוצמה המגדהה ןוקסיד טעמל
 רמאמה תביתכ תעב תמייק אל ,היינקה

 וזכ היהת אל יכ רשפאו םינוקסיד לע הנכות

 תויתיב-תויקסע תוינכות ונכתיי .דיתעב םג
 ,הברה אל ךא ,קשמבו ןנוכב ושמתשיש

 תמועל ןוקסידה לש הובגה וריחמ ללגב

 .ידמל הליעיהו הלוזה תטלקה

 תונקסמו םוכיס
 ו כ ק

 תיבל םידעוימ ןנוכה דחוימבו שדחה קשמה

 ריהמ אל וניא ןנוכה .טועפה קסעה-תיבל וא

 הלוכת ןיא ןוקסידלו ,ליגר ןוטילקת ןנוככ

 לוזה םריחמ םלוא .םישידח םינוטילקתל ומכ

 תוריהמו (ומצע םורטקפסל המודב) דואמ

 השוע לוקמשרה תוריהמ תמועל ןנוכה

 ול ןיאש ימל דואמ םייוויטקארטא םתוא

 םישמתשמה בור יכ ונרכוזב רמוחו לק ,ףסכ

 .ךכמ רתוי השעמל םיכירצ םניא םייתיבה

 ןנוכה תלועפ תעידיו דמלנה עדיה ,ןכ ומכ

 הזלכ .דואמ הברה ,הברה םיווש קשימהו

 -כות תטלקה היהי ירקיעה םשומישש הארמ

 בר הניעט ןמז תושרודה תוכורא תוינ

 לוהינו ,ןנוכל םועז תוינש רפסמו ,לוקמשרל
 -רכמו

7 
 טו תובותכ) םייתיב םישומישל םיצבק

 764 םג - תשרבו ('וכו םיפסוא ,םיטירפת ,םינופ
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 "ה וו

 ריר םוטיניולב םיעוציכ םווכיסכוכ

 תרצות םיניוות םע

 חס 5 +סה הזו הסה:

 פסוק - 52 טרפמ

 מ"ס 1 :ריינ לדוג

 מ"מ 0.025 :הדרפה רשוכ

 הינש/מ"ס 56 דע :תוריהמ

 46 דע הריחבל תנתינ :הצואת

 ימעפ דח ףרגודיפר :טע גוס

 בשחמ"ורקימ ססובמ ,םכחותמ :רקב

 075 - 19 טרפמ

 מ''ס 90 בחור ,ףיצר לילג :רינ לדוג

 מ"מ 0.025 :הדרפה רשוכ

 הינשל מ"ס 38 דע :תודיהמ

 4  :םיטע רפסמ

 ףרגודיפר וא ימעפ דח :טע גוס

 בשחמ"ורקימ ססובמ ,םכחותמ :רקב

 4014 סקינורטקטל יומיד תורשפא

 200 וא ₪8 6 :קשממ

 לש ודיגשיהב התע וניה טוטרשה בושחימ ווסטפדסא ואפזאטאשופאז לש םישדחה םייעוצקמה םיניוותה םע

 .םיסדנהמו םידדומ ,םילכירדא דרשמ לכ

 ווסטפדסא ואפדחטשפאד לש םיעיתפמה םיריחמה .ןיוות תשיכרל רלוד יפלא תורשע ושרדנ םהב םימיה ופלח
 .םידדוב רלוד יפלא תרומת 4-1 ןיוות תשיכר םויכ םירשפאמ

 תניחבמ שמתשמה יכרצל המאתה םירשפאמה םיניוות לש בחר ןווגימ העיצמ ווסטפזסא ואפדאטשופאד תביטח
 .ריחמו לדוג ,םיעוציב

 ל 605-19 םכחותמ ןיוותל דעו 4-4 לדוגב דדוב טע ןיוותל רלוד 955-ב לחה םיניוות ך 1 תריחבל

 - ו" .4-0 בחורב הפיצרו

 .בשחמ"ורקימ רקובמ םכחותמ רקב םיללוכ וס0ט5זסא וא5פזאטאופאז יניוות לכ
 ידב בוביס ,הקירמונ-אפלא ,םינבלמ ,תותשק ,םילגעמ ,םירוטקו טוטרש רש 1 . , פאמ תודוקפה רחבמ
 ג - .דועו הדימ"ייוניש ,תונולח ,תחא

 תורבחה תחא ,84050₪ ₪ !ס8 לש םיבשחמל יפרג טלפ/טלק דויצ תביטח הניה וסטפזסא ואפדהטשופאד
 , .הירצומ קוידבו ביטב תמסרופמה ,יאקירמאה קושב תודבוכמהו תולודגה

 !הבוט הרבחב ךנה מ"עב םיבשחמ .מ.יס.רו 840508 ₪ 08 םע

 םהט5סה 5 סופט ץ
 חסטפזסה ור 5+ו"ש הר 6% וטופוסח

 מייעב םיבשחמ .מ.יס.ר
 485192 ,476225 'לט א''ת 39844 'דת ,16--18 תילצרה ךרד

 יפקיה דויצו תבשחוממ הקיפרגב תוכיא ירצומ יגיצנ

 בשחמ יקחשמ בותכל דציכ

 :ב) רודכ יקחשמ]

 ןמשיפ ןולא

 שווקס -- םיטושפ רודכ יקחשמ ינש ונאבה םדוקה קרפב

 תעונת תעצבתמ םהבש םיקחשמ םיגדהל דעונ קרפה .סינטו

 ל₪ היצמינא בשחמב עצבל הטיועה לע היה שגדה .רודב

 אל .ינשמ םרוג קר םמצע םיקחשמה וויה ןכל .וזכ העונת

 אלא ,םתיינב ןפואל רשאב רדוסמו יניינע ,יגול רבסה דנאבה

 .םתלועפ ךרד תא ןיבהל רשפאמה ,דבלב יללכ רבסה

 יבלש לכ לע תוידוסיב רובענו דחא קחשמב זכרתנ םעפה

 "יקחשמ ילעבל רכומ קחשמה .ופוס דעו ותליחתמ ,ותיינב

 ירחסמה רמש .(רימודו יראטא) תוטסאקה
 הצירפה-- (יושפוח סוגרתב) תירבעבו 58-84 אסד

 ,םדוקה קרפה ןמ םיקחשמל המודו טושפ אוה .הלודגה

 .םישדח םיטנמלא המכ תפסותב

 ויקוחו קחשמה
 תא ראתא ותוא םיריכמ םניאש ולא תבוטל .תואסרג המכ קחשמל

 .היקוח תאו יתרחבש הסרגה
 תשולשמ רּודג שרגמה .שווקס לש הזל המוד קחשמה חול

 .ןקחשה לש וטבחמ קר ובו ,חותפ (ןותחתה) יעיברה דצה .וידדצ

 יתש לש קחרמ ןאכ) המ קחרמב ,שרגמה לש ןוילעה וקלחב

 תויקפוא תורוש (עברא ןאכ) המכ תוחותמ הנוילעה רדגהמ (תורוש

 .(הארו הנומתב ץצה) תוינועבצ םינבל לש

 ךכ םשל .ריקבש םינבלה לכ תא "רובשליי ,קַחַשְמה ,ךתרטמ

 טבחמ לבקמ התא ןויסינ לכב .תונויסינ השולש ךתושרל םידמוע

 תורדגה תחאב םלקתיהבו חולה ינפ לע םיענ םירודכה .םירודכ ינשו

 אוה ,ריקהמ הנבלב עגופ רודכ םא .הנממ םיזתינ םה ,תויפקיהה

 אוה ןכ ינפל ךא ,רדגב לקתנ וליא זתינ היהש יפכ הנממ זתינ

 .התוא "רבוש"

 ןמ הנבל רובע תחא הדוקנ :תודוקנ לבקת םינבלה תריבש לע

 הכו ,הילעמש הרושה ןמ הנבל רובע תודוקנ יתש ,הנותחתה הרושה

 :ברא לבקת הנוילעה הרושה ןמ הנבל לכ לע .האלה
 הסני רודכה םאו ,תמלענ טושפ איה תרבשנ הנבלה
 .לושכמ לכ וינפב דמוע אלש הלגי ,וז הדוקנב

 ץוחמ ולפייש הנכס תמייק הטמ יפלכ העונתב םירודכהשכ
 א דבאמ התא ,םירודכה ינש םידבואשכ) .ודבאיו שרגמל
 הברזרב תונויסינ ךל שי םא קר קחשל ךישמהל לוכיו
 לכב עיגיש ידכ ךטבחמ תא עינהל ךילע .הלועפל סנכנ
 גמה ימוחתמ תאצל לולע םירודכה דחא הבש הדוקנה
 .הלעמ יפלכ זתניהל וחירכהלו וכרד תא םש

 וודכה וילאש ןוויכה לע תמיוסמ הטילש םג ,קֶחשְמה ,ךל יתתנ

 הלעמ זתניי -- טבחמה עצמאל לאמשמ עגופ רודכה םא :זתניי

 י - טבחמה עצמאל ןימימ עגופ אוה םא ;הלאמשו

 ישמיו ,הלעמ יפלכ זתניי -- טבחמה עצמאב עגפי םאו ;הנימיו

 .התע דע ענ ובש יקפוא ןוויכ ותואב
 עדימה תא ריבעהל ידכ (םילאדפ) תושוודה-תוידיב שומישה

 ִּי ינרובס םלוא .הזה קחשמל ילאידיא אוה טבחמל ףךממ

 ,םבשחמל תומיאתמה תושווד ןיא םיארוקה תיברמ

 תועצמאב הנימי זיזת טבחמה תא :תדלקמה תועצמאב עדימה

 ."1" דילק תועצמאב הלאמשו ,יץי

 קפסל יתעדב הלע ,דואמ תיטיאו הנידע העונת יהוזש ןוויכמ

 א יתקליח .והנשמל דחא דצמ הריהמו הסג הזוזת
 ורפיס-דילק יתמאתה הדמע לכל .תויסיסב תודמע

 " דילקה לע הציחל ךכ :תדלקמה לט םידילקה

 הדמעל "2" ,רתויב תילאמשה הדמעל
 ( ךתוא איבי "5" ,(! רפסמ הדמעמ

 תצלמומה הטישה .רתויב תינמיה הדמעה תא למסמה ,"0 דילק

 ב שרדנה רוזאל טבחמה תא איבהל איה העונתל

 !"ו "ץ" םידילקה תרזעב תונידעב ונווכל זאו ,תורפסה

 י עי ,םינבלה ריק לכ תא "רומגת" רשאכ

 ידילק תרזע

 ןויסינ לבקת הבטהכו סקמה .הברזרב ףסונ ןוי
 תונויסינ העשת

 רדגה יבג לע
 תודוקנה רפסמ

 .ךל וראשנש דל וראועוו

 0 םישנא . 2

 םיבשחונו



 ::נועחמה תירק"

 םיבועחמה תגוצת םלוא

 לארועיב לודגה
 תדמתמ הגוצתב קסעלו תיבל סיבשחמ ןווגמ

 סיחמומ י''ע ועי 6 הלודג תיעוצקמ הירפס 6 דומיל תותיכ 6
 רתויב תושדחהמ תונכות רחבמ 6

 בוטהסה .הירק
 04-727719 .לט תפצ 'גיוסל ךומסב ובלכופיהה י"ע טסופ ק'צ "בשחמה תיוק"

 ןויסנ לע ססובמה תורש לבקת מ"עב (1970) לועיל םיבשחמ םינוכימ" תרבחב

 :םיאבה םיאשונב הנש 15-כ לש
 תורש תכשלו הנכות תיב

 !תחא גג תרוק תחתו ,הברה
 םיבשחמו תונכות
 תמקהו קוויש * "םינוכימ" לש תידוחיי הנכות םע מבי םיבשחמ-ורקימ קוויש *
 ח"הנה תכרעמ * 38-ו 36 ,34 מבי יבשחמל תוינכותו הנכות תוליבח * תוכרעמ

 * הכרדהו ץועי תומגדה *א בשחמ תועש א יאלמ ,םיקיש תוריש * תדחוימ !ןמז הברה ךוסחת ונלצאו ,ףסכ - ב

 תורשה תכשלב
 םיקנב תמאתה * דדמו ח"טמ ללוכ -- תונובשח תלהנה * םירזגמה לכל הדובע רכש *
 הנכות * ריחמת ,ביצקת * םיקיש תורש ללוכ ,חוטיב א קשמה יפנע לכל יאלמ *
 * םוסרפ ,הקיטסיטטס * ןובשח יאורל םינזאמ ןוימ ,בוקינ יתורש א (גניסיל) תיסנניפ

 א"ת 21 ןורשה 'חר ונדרשמב ונרקבל םינמזומ םכנה

 .(םיוק 5) 03-382451 ןפלטל וא

 ,בשחמ ?אשונב די בתכ תננכת וא תבתכ םא

 הו בשחמ ירפס ךרפס תא ףרצל לכונו םויה דוע ונילא הנפ
 ,"םיבשחמו םישנא תללרפס" םירפסה תרדסל

 .דלפ לארשל* תכירעב רוא הארתש

 ,53525 .ד.ת ,רואל םיאלצומ דלפ הילדל בותכ

 .613532 א"ת
 רואל םיאיצוזמ דלפ הילד ₪

 רתניב וטח בדה
 מבי זאמ 56ל הרקש
 (תוריכמ ,ח"הנה ,תונמזה ,שכר ,יאלמ ,רצומ ץע)

 05-256628 ,261766 .לט א"ת 47 לוריבג ןבא לטיומר

 הק 3'3תע שט ]| -

 יו

 ישוקה תגרד

 :םימרוג ינש םיאטבמ הז קחשמב ישוקה תגרד תא
 םייטיא םירודכהשכ .םירודכה תוריהמ תמועל ןקחשה תוריהמ <
 השק קחשמה ,הווש םתוריהמשכ םלוא ;לק קחשמה ,זירז קָחשמהו
 רודכה עיגיש ינפל ודעיל עיגהל ידכ זרדזהל קחשמה לע ןכש ,רתוי
 .םשל
 אוהשכ וניהשמ לק קחשמה ךורא טבחמהשכ .טבחמה ךרוא 4
 לש וביתנב תמיוסמ הדוקנל ונווכלו קיידל בייח ךניא זא יכ ,רצק
 טבחמהשכ .רודכה תא םוסחל ידכ רוזאב טבחמהש ךכב יד .רודכה
 .רודכה תא טומשלמ ענמיהל ידכ ןווכלו קיידל ךילע רצק

 ליחתי ןויסינ לכ .תיתגרדה היהתש ךכ ישוקה תגרד תא יתנוויכ
 .ךתומדקתה תדימ יפל ורימחיו וכליי וללהו ,רתויב םיחונה םיאנתב

 רחאל תרבוג טבחמה תוריהמל סחיב םירודכה לש םתוריהמ
 לש 4 רפסמ הרוש הז הרקמב ,הנוילע הרושב עגופ םירודכה דחאש
 רחאל המ ןמז הרוק הז רבד .המודאה םינבלה תרוש איהש ,ךסמה
 םינבלה תורושב ךרד ךל סלפל ךילע ןכ-ינפל .קחשמה תליחת
 הז בלשב רבכ רשפא ןכל .(הלוגסהו הקוריה) רתוי תוכומנה
 םתוריהמ לש תפסונ הלפכה .םירודכה תוריהמ תא ליפכהל
 תוריהמב ענ רתונה רודכה .םירודכה דחא דבוא רשאכ תשחרתמ
 .הלופכ

 רצקתמ ךא ,וכרוא תוצבשמ 5 ,קחשמה תליחתב ךורא טבחמה
 ערואמ .הנוילעה הרושב עגופ םירודכה דחא רשאכ תוצבשמ 3-ל
 ענ ךכ לע יוציפכ םלוא .קחשמה לש רתוי רחואמ בלשב שחרתמ הז
 ןיב אטוז םורגופ ךרועו ,תונוילעה תורושה ןיב דּוכָלַה ,רודכה
 .תובר תודוקנ סינכמה רבד -- םש תואצמנה םינבלה

 הנתשנ המ

 :קחשמה יקוחב םייוניש ינש עצבל יתטלחה םיקחשמ המכ רחאל
 הרושהמ רותה תליחתב םירודכה ינש ואצי ירוקמה קחשמב <
 התואב קחשמה לכ ךשמב וענש ךכל םרג הז רבד .טבחמל הכומסה
 לש םינוש תווצקב םלוא ,הנותחתה הרושל וידחי ועיגה ףאו ,הרוש
 ךטבחמ לע היה ,םירודכה ינשב טובחל ָתיצר םא ,ךכליה .שרגמה
 הנניאש הדבוע -- תחא הנועבו תעב תומוקמ ינשב אצמיהל
 םירודכה דחא לע רתוול תייה ךירצ .אירב ןויגיה לכ יפל תירשפא

 .קחשמה תליחתב רבכ
 דחאה -- תורוש עשת לש חוורימב םירודכה םיאצוי ןכל

 .20 הרושמ רחאהו 11 הרושמ
 ,'גוז תורושה רפסמו יגוז םירוטה רפסמשכ ,חולה הנבמ ללגב 4

 "יא" םינוסכלאלו "םייגוז" םינוסכלאל קלוחמ חולהש בצמ רצונ

 ימ) .םינוסכלאה לש דחא גוס לע קר ךלוה רודכ לכו ,"םייגוז

 חול ומצעל המרי וירבדב ררושמה ןווכתנ המל ןיבהל השקתמש

 הרוק ךכ (.םינוסכלאה תיצחמ לע קר תכלל לוכי ץר לכשכ ,טמחש

 דבוא דחא רודכ םאו ,םינבלה תיצחמ קר רובשל לוכי רודכ לכש

 הלבקהב) .רתונה רודכה תרזעב חולה תא רומגל םלועל לכות אל

 אל ,םירוחשה םינוסכלאה לע רבועש ץרה דבואשכ -- טמחשל

 תוצבשמה לע דמועה אוהש ילכ לכב עוגפל קֶחשמה לכוי

 (.םינבלה םינוסכלאה לע עסונה ץרה תרזעב תורוחשה

 ןוויכב רודכה "קלחתי" ,יארקאב ,םעפ ידמש יתרשפא ךכיפל

 .ךומסה ןוסכלאל רבעמ רשפאתי ךכו ,ךומסה רוטל ותעונת

 (.629 רפסמ הארוהב עצבתמ וז היעבב לופיטה)

 :תוישאר תודיחי שולשל תקלחתמ קחשמה תינכת

 .170-- 2 תוארוה ,הנכה בלש <

 .350 -- 330 ,310 -- 180 תוארוה ,קחשמה ףוג 4

 .320 הארוה ,קחשמה םויס <

 םישוא 0077
 עחובו

 הנכהה בלש

 ועפ םיעצבמ הז בלשב

 תא םירייצמו םיעובקו

 יתישע .תורגשה סוקמ ןויצל םיעובק יתרדגה 5 רפסמ הארוהב

 יתעדל .תינכותה לש ּהתּונכּומו התואירק תא ריבגהל ידכ תאז

 הארוהמ רתוי הרור ב 005808 יו. גצ*א אסצת :ומכ הארוה

600 

 ימשל שמתשנ ובש ,8 ךרעמ תא יתרדגה ןכ ומכ

 לע םירבסה האר) םיכרע יתסנכה םג ולש ,5 ךרעמ תאו םירודכה
 .(ןלהל הלא םיכרעמ לש םשומיש

 םיבותכ ןאכ .תינכותל הסינכה ךסמ ריוצמ 110 -- 100 תוארוהב
 תוארוה םג ףיסוהל רשפא .ורבחמו קחשמה םש קר הז ךסמ לע

 .םימיאתמ םירויצו קחשמ

= 

 ךסמה :שרגמה רויצ ליחתי ,םידילקה דחא לע שיקתש רחאל

 ריינה עבצ ₪ (120 הארוה) רוחש יבג לע רוחש לש עבצל הקנתמ

 ₪ קחשמה לכ ךשמב רוחש ראשיי ךסמה לכ לש (א קש

 ע ,0 הרושב ןבל ויד עבצב הנוילעה תיקפואה רדגה תא םירייצמ

 הדומעמ |. הרושב וק תרייצמה ,וכא אוא 1.1א8 הרגשב שומיש ידי

 סג תויכנאה תורדגה תא םירייצמ ₪ (130 הארוה) 30 הדומע דע 1
 זהיניב לידרהל ל י ער

 ןהיניב לידבהל לכות תינכותהש ידכ ךא ,(140 הארוה) ןבל וידב ןכ

 תא ₪ תדחוימ תוריהבב ןתוא יתרייצ ,תויקפואה תורדגה ןיבל

 5181/18 הרגשה תרזעב םירייצמ תוינועבצה םינבלה תורוש

 תודוקנה רפסמ וגצוי ובש םוקמל תורתוכ םימשור ₪ (150 הארוה)

 , "9118 15/1" הברזרב ורתונש תונויסינה רפסמו

 םילדג םירמושה םינתשמל םימיאתמ םיכרע םי

 -ל

"60" 
 גתונ ₪ (160 הארוה)
 .(170 הארוה) ולא

 קחשמה ףוג
 רותפכ לע הציחל ידי-לע ךרושיא תתנו חולה תא תטטרסש רחאל

 םירודכהו טבחמה תא רייצל לכות ,(200 -- 180 תוארוה) והשלכ

 טבחמה .841 אא ₪841.18 הרגשב שומיש ידי-לע (0 הארוה)

 (1120 ,1110 תוארוה) הנותחתה הרושב והשלכ רוטב ריוצמ
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 הנושארה תצבשמה רחאל תוצבשמ 4 (₪41 %6.114:.1) רכרדאו
 5 אוה טבחמה לש וכרוא :עמשמ .(8\ד ₪04 רוטב תאצמנה)
 דמוע םירודכ ינשו טבחמ לכקמ התאשכש רחאמ .תוצבשמ
 וראשנש תורותה רפסמ תא ןיטקהל ךילע ,ףסונ רות ךתושרל
 ינש ךל שי עגרכש תינכותל עידוהלו (הה1 5 = 1) הברזרב

 .(1130 הארוה) ךסמה לע םירודכ
 םירודכה .םירודכה ינש לש םהינותנ תא ךל רמוש ₪ ךרעמ

 הרושה תא רמוש א(! וגא)₪ -ש ךכ ,2 רא |! רפסמב םירפסוממ
 העונתה שרפה תא רמוש (2.8א) ₪ א רודכ אצמנ הבש
 ןוויכה לע דיעמה ןמיסה תא עמשמ) אא רודכ לש תיקפואה
 רמוש ₪64.8א) ₪ (הנימי | ,הלאמש -ו ,אא רודכ עוני ובש יקפואה
 היהי (4.8א) םא רמולכ) אא רודכ לש תיכנאה העונתה שרפה תא
 רודכה 1-ל הווש היהי םאו ,הלעמ יפלכ עוני רודכה ,-1-ל הווש
 לש םיבושיחל ושמשי ₪6.8א) ןכו 5.8א) ₪ (הטמ יפלכ עוני
 הארוהב ןכל .וגא רודכ אצמיי םהבש ,םיאבה הדומעהו הרושה
 תליחתל בורקה רוטכו ,20 הרושב | רפסמ רודכ תא םירייצמ 0
 תאו ;הלעמלו הלאמש אוה יתלחתהה ותעונת ןוויכשכ ,טבחמה
 טבחמה ףוסל הבורקה הדומעב ,11 הרושב םירייצמ 2 רפסמ רודכ
 .הנימיו הלעמל ןוויכבו

 לועפל ליחתמ קחשמה ,םינכומ טבחמהו םירודכה םגש רחאל
 :תוירקיע תולועפ יתש תועצובמ רוזחמ לכבשכ ,תירוזחמ הרוצב
 הרק םא ררבל ידכ תוקידב תוכרענ ןכ-ומכ .טבחמ תזזהו רודכ תזזה
 אצויכו םינבלה לכ תא רמג ןקחשה ,דבא רודכ -- גירח עוריא
 .תירוזחמה הלועפה תא קיספהל שי הזכ הרקמב .םהב

 ?טבחמה תזוזת תא עצבת דציכ -
 ונניאו רפסמ ונניא דילקה םא :ץחלנש דילקה דוק תא קודב

 אוה דילקה םא ;(1310 הארוה) העונת םוש תעצבתמ אל ,תוא
 .תודמעל הציפק לש הטישב העונתה תא עצבל ךילע ,הרפיס
 םא :ץחלנש דילקל םאתהב הדמעה לש המוקמ תא םיבשחמ
 לכ עצבל ךרוצ ןיא ,עגרכ טבחמה אצמנ ובש הזל ההז םוקמה
 אוה ובש םוקמב טבחמה תא קוחמל שי ,רחא םוקימה םא ;יוניש
 .יוצרה םוקמב ורייצלו ,אצמנ

 ."1" וא *?" אוה םא קודבל ךירצ ,תוא אוה דילקהש הרקמב
 הרגשה .םאתמה ןוויכל טבחמה תא זיזהל שי ,ןכש הרקמב
 תגאוד 240 הארוה .₪א רפסמ רודכ תא זיזהל תגאוד אוסש מ 1
 רודכ הז רוזחמב וזוי ,! רפסמ רודכ זזוה םדוקה רוזחמב םאש
 .ךפיהלו ,2 רפסמ

 תצבשמה לש תוטאנידרואוקה תא בשח ,רודכה תא זיזמ התאשכ
 .(530 הארוה) יחכונה ונוויכב ךישמי םא רודכה היהי הבש ,האבה
 לש עבצה דוק יפל .וז תצבשמ לש עבצה דוק תא סַנְכַה \ הנתשמב
 רודכה לקתיי המב ,וזה תצבשמב שי המ תעדל לכות תצבשמ לכ
 .םאתהב גוהנלו ,ונוויכב ךישמי םא

 ונוויכ תא תונשל וילע (\=71) תיכנא רדגב לקתנ רודכה םא
 .(550 הארוה) יקפואה

 הרושל תינכותה ךלהמ תא ןווכמ התא 5 ךרעמה תרזעב
 הליבקמ 560 הארוהו רוציק והז .\-בש עבצה דוק יפל המיאתמה
 :האבה תוארוהה תרדיסל םצעב

 ו 0 דוא ₪0 10 0
 ו =! דא 60 10 5
 ו \-2 דזזמא 60 ד0 5
 ו -3 דא 60 10 6

 :דע האלה ןכו
 ו[ 4-7 דומא 60 10 5

 .(6 רפסמ הארוה םג הארו)
 לוכי אוהו ,רודכה ינפב דמוע וניא לושכמ םוש ,.=0 רשאכ

 .(600 הארוה) ליגרכ וכרדב ךישמהל
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 רה

 ימצעתונכנת

 =  םישנא
 םיפשחמנו

 םינבלה תורושמ תחאב עגפ רודכה ,א=4 וא \=3 רשאכ

 העונתה ןוויכ תא ךופהל ,הנבלה תא דימשהל ךילע .תוכומנה
 לכ תא רמג םא קודבלו תודוקנ ןקחשל ףיסוהל ,רודכה לש יכנאה
 ףיסוהלו השדח םינבל תרוש ול רייצל ךילע ,ןכ םא .(81.-0) םינבלה
 .(608 -- 606 תורוש) הבטהכ יברזר רות ול

 ,תוהובגה םינבלה תורושמ תחאב תעגפ ,\=2 וא =| רשאכ
 ךילע ,תוכומנה םינבלה תורושב ומכ לופיט ותוא עצבתש ינפלו
 תאז ;(605 הארוה) ההובג הרושב תעגפש ,תינכותה תעידיל איבהל
 .ךשמהב ךל ורבתיש יפכ ,תוריהמ ריבגהל ידכ

 התיה העיגפה םא קודב .טבחמב עגפ רודכה ירה ,=5 םא
 תיקפואה ותעונת ןוויכ תא הָנַשו ,טבחמה עצמאל ןימימ וא לאמשמ
 ,םימעפלו ,הלעמ יפלכ ךופה תיכנאה העונתה ןוויכ תא .םאתהב
 .(629 הארוה) טעמ "קילחהל" רודכל ןת ,יארקא ןפואב

 .היעב םוש ןאכ ןיאו רחאה רודכה ינפ לע ףלוח התא ,\=6 םא
 .(600 הארוה) הליגר העונת עצב

 העונתה ןוויכ תא ךופהל ךילע ,הנוילעה רדגב תלקתנ םא
 .טבחמה תא רצקלו ,הטמ יפלכ תיכנאה

 אל טבחמה ,21 הרושב רבכ אצמנ רודכה םא ,הזוזתה רחאל
 .(260 הארוה) דבאי אוהו ,וילא עיגהל לכוי

 המכ קודבו (285 הארוה) ותוא קחמ ,רודכה ךל דבוא םא
 רודכ היה םא | :(290) רודכה דבאש ינפל ךסמה לע ויה םירודכ
 .(300) ןויסינה תא תדביא התאו ינשה היה דבאש הז ,דבלב דחא
 םיעצבמ ,ןכ םא .םייברזר תונויסינ וראשנ םא םיקדוב הזכ הרקמב
 םא | .(310 הארוה) קחשמה תא םימייסמ ,אל םאו ,שדח ןויסינ
 ,ךסמה לע וידחי ויהש םירודכה ינש ןיב ןושארה היה דבאש רודכה
 םושמ) 2 רפסמ רודכ וא 1 רפסמ רודכ הז היה םא קודבל ךילע
 קר ךל שי תעכ ירהש ,רחאה תא םעפו הז תא םעפ זיזת אל התעמש

 לכ זיזנ ,ןכבו .1 רפסמ רודכ הזש טילחנ תוחונה ןעמל (.דחא רודכ
 לש ויטרפ תא קיתענ .(230 הארוה) דבלב 1 רפסמ רודכ תא םעפ
 ךכ ,1 רפסמ רודכ ול ארקנ םגו ,1 רפסמ רודכ לא 2 רפסמ רודכ
 .(330 הארוה) דימת וזיזהל לכונש

 תויוריהמה סחיב יוניש
 טבחמה תא םיימעפ םיעינמ ,רוזחמ לכב ,רות לכ םיליחתמ רשאכ

 לכש ןוויכמו .רודכ םיעינמ תחא םעפ קרו ,(270 ,220 תוארוהב)

 04 לש ותוריהמש אצוי ,םירוזחמ ינש לכ תחא םעפ קר עָנּומ רודכ

 בשחמ ירפס ינש שכורה םכמ דחא לכ -- יש הקינעמ דלפ הילד םירפסה חאצוה
 םישנא ןיזגמה תא ,ףסונ םולשת אלל ,ותבותכל לבקי (ךשמהב טרופמכ)
 .1984 ףוס דע ףקותב העצהה .הנש ךשמל ישיא /םיבשחמו

 הנקתש ינפל רוצע :םירחאה םירפסה ינשמ דחא תוחפלו בשחמה ןוקיסכל תא םויה דוע ןמזה

 (%35 יתנש יונמ ריחמ םוקמב) ,םניח יונמל הכזתו בשחמ יכודיש וא ,בשחמ
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 רווחה ויס

 %7 בשחמ יכוד יש
 826 בשחמה ןוקיסכל

 -- לארשיב תיב לכב הבוח ןולימ

 שיאלו םירוהל  ,דימלתל | ,להנמל

 אלמ רבסהב םיגשומ 1271 .םיקסעה
 דיחיהו ןושארה ןוקיסכלה .תירבעב

 .תירבעב

 %13 בשחמ הנקתש ינפל רוצע
 רפסמ תגירפ ירב .ינוידב בשחמ ירופס

 ךירדמה הז ,בשחמ תינק רבכ םא םג

 המ לכ ךל האריש תירבעב ידיחיה

 םיישיא םיבשחמ לע תעדל יאדכש

 םיירוקמ םימוליצב הוולמ .םתנכותו

 .םינכדועמ

 שדחה ךלמה לש ותיילע לע ךל
 רפוסי יכ ןמואי אל ןונגסב -- בשחמה

 םינכומ תויהל יאדכו תורקל לוכי לכה

 :ךכל

 ה א א ה א א א
 ה

 : 244388 'לט 61332 א"ת ,% ד

 "ת ,רואל םיאיצומ - דלפ הילד לא .ליעל טרופמכ םיבשחמו םישנא ןיזגמ לע םניח יונמ יש

 לבקאו םיאבה םירפסה תא תוריהמב ילא וחלש אנא

 % 26 תירבעב םיגשומ 1271 בשחמה ןוקיסכל

 8 13 ,בשחמ הנקתש ינפל רוצע |

 % 7 תגירפ ירב -- בשחמ יכודש ם

 .גיציה רלודה רעש יִפְל םילקשב םי

 00 כ דוקימו יתבותכ

 יתמיתח
 אתמה םוכסה לע קיש ףרצמ ינא

 ז"ת 'סמ
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 תעדל תיצרש המ לכ :תספדמה
 יב קלח

 .שיטפה לומ המיאתמה תואה תא ביצמו לגלגה

 תינגרמה לש "תרתוכה ילע" תא ףפוכנ םא
 לש הרוצ הריכזמה הרוצ לבקתת ,הלעמ יפלכ

 .(הנומת האר) .הפינמ
 -קזנ 'תואלמ" תויתוא תוקיפמה תוספדמ

 לכ קיפהל ידכ דבלב תחא שיטפ תכמל תוק

 שי תודוקנ תצירטמ םע תוספדמבש דועב ,תוא
 וז הדבוע תורמל .שיטפ תוכמ רסירתכב ךרוצ
 תוספדמה לש ןתוריהמ ללכ ךרדב תלבגומ
 לש '"'החירמ"' עונמל ידכ ."םיאלמ" םיוותל

 ינפל רוצעל הלא תוספדמ תובייח סופדה
 לגלגהש איה רבדה תועמשמ .הכמ שיטפהש
 בייח הבכרמה ןונגנמו בבותסהל קיספהל בייח
 יבג לע םשרנ והשלכ רבדש ינפל רוצעל
 ידכ תוריהמ רובצל בוש שי ךכ רחא .ריינה

 .אבה ותל עיגהל
 ,רתוי תוהובג תויוריהמל עיגהל ידכ

 טרס יבג לע םיאלמה םיוותה םיתעל םיכורע
 יהוז ,תולגלג יתש ידי לע תוריהמב ענומה
 תספדמ איה תרחא היצאירו .טרס תספדמ
 תוילוחב םיוותה םיעובט הבש ,תרשרשה

 .תכשמתמ תרשרש תורצויה
 ידי לע ריבגהל ןתינ הספדהה תוריהמ תא

 רפסמ תספדהו ,ליבקמב תובר תורשרש רוביח
 -בתמ וזכ הלועפ .תחא הנועבו תעב תויתוא
 ירוט לש טילבת תריצי ידי לע ללכ ךרדב תעצ

 תספדמ יהוז .ףות יבג לע םיליבקמה םיוותה
 -פבו דואמ ההובג תוריהמב תנייטצמה תיפות
 .רתוי הבוט תוכיאמ טל

 תספדמ לש היצאירו אוה םוליצה רדס םג
 בבותסמ ספ ךרד תנרקומ רוא ןרק .תרשרשה
 ריינ תפשוחו ,םינוש םיוות לש לילשת הווהמה
 בא קתוע ךכ רחא םיחתפמ ונממש ,רואל שיגר
 ,םיפסונ םיקתוע תריציל סיסב הווהמה םלשומ

 לש תכרעמ תועצמאב םידקממ תוימדתה תא
 ןתינ םינוש םיגוסמ תושדע תועצמאב .תושדע
 דחא לילשתמ תויתוא לש םינוש םיגוס רוציל
 רתוי םילודג ,ללכ ךרדב ,םילילשתה .דיחיו
 תלבקתמ הנטקההמ האציתכ .יפוסה רצותהמ
 .רתויב ההובג טלפה תוכיאו דואמ הבר תודח

 תספדמ ,שדחה רודהמ הנושארה תספדמה
 הזרכוה ,סקינורֶטָפוא לרנ'ג לש ,1 ןקחולוה

 ןתינ .84500 לש ריחמב הרבעש ,[ ב
 םידומע 28 הקיפמ איהו ,ןחלוש לע הדימעהל

 .הקדל
 -עופ םינוי דוביר לע תוססובמה תוספדמ

 תושמתשמ ןה טלוא ,ןורקיע ותוא יפ לע תול
 דמשח ןעטמ םע תולוקלומ וא םימוטא) םינויב

 לא םילטומ םינויה .רזייל ינרקב םוקמב (יל
 יושע ללכ ךרדב .תורוצ וילע םיעיבטמו ףותה
 ןיידע הלא תוספדמ .השקומ םוינימולאמ ףותה
 תויושע ןה םלוא ,בחרנ שומישב תואצמנ אל
 ןויכ רזיילה תוספדממ תולוזו תוטושפ תויהל
 תודש תועצמאב ןווכל ןתינ םינויה תאש
 תרבעה וליאו םייטטסורטקלא וא םייטנגמ
 .םייטפוא םיעצמאב תישענ רזיילה ינרק

 בוטהו ןשיה סופדה תיב
 = ==. פיש 00000

 לש תוספדמ תוקיפמ ,ןשי סופד תיבב ומכ
 "צמאב ,תחא ''הכמ''ב ות לכ "תואלמ"' תויתוא

 .קיטסלפ וא תכתמ תפולג תוע
 יפכ תולעופ הז גוסמ השקה תוספדמ

 הכמ תטלובה תינבתה .הביתכ תנוכמ תלעופש
 םשל .ריינל תואה תרוצ תא ריבעמה טרס לע
 רובעל הספדהל םידעוימה םיוותה םיבייח ךכ
 יפלכ םתוא ףחודה שיטפ ינפל הז רחא הז
 .ריינה

 תונוש ריינל תויתואה תרבעהל תוטישה
 תויתואב תשמתשמ תירודכ תספדמ .תונווגמו
 תא ביצמו בבותסמה ,רודכ ינפ לע תורדוסמה
 תלבוקמה המגודה .טרסה לומ המיאתמה תואה
 לש "'קירטקלְס" הספדהה ןונגנמ איה רתויב
 הספדהה תירודכ .(2 הנומת האר) .מ.ב.י
 בור .ןוביבסכ ,רוחס רוחס בבותסהל תבייח
 ןכ לע ןה הז ןורקע לע תוססובמה תוספדמה
 םיוות 12 ידכמ תוחפ תוסיפדמו תיסחי תויטיא
 .הינשב

 ךומס ואצמייש ךכ םיוותה רודיס ידי לע
 ךילהת תא זרזלו טושפל ןתינ ,לגלג לש ופקהל
 "'םיאלמ" םיוות תוקיפמה תוספדמה לכל לע תוססובמה תוספדמב .םיוותה לש המאתהה
 תפולג תא ףילחהל ןתינ - תפתושמ הנוכת בבותסמ ,תינגרמה חרפל המודה ,הזכ לגלג

 2 יישנא 0
 םיבשחמו

 יהוז .(טרסה וא רודכה ,לגלגה) תויתואה
 הפלחהה תביס .תיסחי הטושפ תיזיפ הלועפ

 תויתואב ךרוצ וא הפולגל קזנ תויהל היושע

 .הנוש גוסמ

 םיעלקה ירוחאמש רופיסה

 םלוא .תספדמה לש יזיפה קלחה ראות הכ דע
 ןהו "םיענ םיקלח''מ ןה תובכרומ תוספדמ
 ,ינכמה דצה תא ראתל לק .''םיבשוח םיקלח''מ

 - ריינ יבג לע םיוות - ותוליעפ תואצותש
 .רתויב תוישחומ

 תספדמה לש הארנ יתלבה ''חומ''ה םלוא

 -רוהה תא חנעפל לטומ וילע .תוחפ אל בושח
 םיעיגמ םינותנה .בשחמהמ תולבקתמה תוא
 דוקב םישוג וא תורשרש תומדב תספדמה לא
 תוירפסמ תויביס 8 וא 7 לש תוצובק - 10
 ,םירפסמ ,תויתוא 256 וא 128 תוגצימה

 יקזנ "תואלמ" תויתוא תוקיפמה
 קיפהל ידכ דבלב
 תצירטמ םע תספ

- 

 תספדמה
 מה לע .תונוש תוארוהו םידחוימ םינמיס ןושש

 הזיאב קוידב עובקלו הזה עדימה תא חתנל

 .תוא לכ ספדות ףדה יבג לע םוקמ "

 ,לשמל םילילמת ידבעמ ,םיבשחמ שי
 ,תמיוסמ תספדמל הליחתכלמ םירושקה
 םינותנה םרזל .רתוי הטושפ הלועפה הלאב
 תספדמל םיעידומה םידחוימ םינמיס םיפסוותמ
 קחרמה והמ וא השדח הרוש ליחתהל הילע יתמ

 ,תובר םימעפ ,םלוא .תויתואה ןיב יוצרה
 -וכב והובו"והותב רדס רוציל תספדמה תבייח
 םינותנה תרשרש תא קרפל הילע .המצע תוח
 ךות ףדה ינפ לע יוארכ ןתוא ךורעלו תורושל
 .םימיאתמ םיילוש תאצקה

 -צמאב תוארוה תספדמל ריבעמ בשחמה
 -דוק .לוטיב תוארוהו הלועפל םידוק תוע
 וניאש ,דחוימ 45611 ות ללכ ךרדב אוה הלועפ

 וא תספדמל הרומ אוה תאז םוקמב ;ספדומ

 .תושעל המ בשחמה י''ע רקובמה רחא דויצל
 רובעל תוארוהה ןה רתויב תוצופנה תוארוהה
 הספדהה שאר תא ריזחהלו האבה הרושל

 איה (656425) לוטיב תארוה .הרושה תליחתל

 האב איה .הלועפה דוק תא המידקמה הארוה
 אלא הספדהל דעוימ וניא אבה ותהש ןייצל

 .הארוה הווהמ
 רקיעב וזמ וז תולדבנ תונושה תוספדמה

 לכ לגוסמ הלש "תימצעה הבשחמה"' תדימב

 .םגד
 ,רטנירפלטה תספדמ - תיסיסבה תספדמה

 תלגוסמ הניא איה ."השפט'' תספדמל תבשחנ

 איה .ריינה הצקל העיגהש ןיחבהל וליפא

 המלש הידפולקיצנא ,החמשבו ןוששב ,סיפדת

 תרחא ןייוצי אל םא ,תחא תכשמתמ הרושב

 .הלועפל םידוקבו הנזהה תוארוהב
 "תומכח" תוספדמ תובצינ ינשה רבעה ןמ

 תודדומתמ הלא ,םירוססורפורקימ תוללוכה

 -יאה בשחמה לש היצנגילטניאה םע החלצהב

 -ובע לכב לפטל תולגוסמ הלאכ תוספדמ .יש
 תוינכות לע ללכ ךרדב תולטומה הכירעה תוד
 לילמת קלחל תולגוסמ ןה .םילילמת דוביעל
 םיילוש רוציל ,תויתואה תא חוורל ,תורושל

 "יחתב תואנ חוור ריאשהלו ,םיילאמשו םיינמי
 בורבש רוססורפורקימה .ופוסבו דומעה תל

 "תויצרא" תומישמ עצבל םג לוכי תוספדמה

 וא שיקהל שיש תויתואה לע חוקיפ ומכ ,רתוי

 .תודוקנה תצירטמ לש םגדה לע
 תוריהמ ללכ ךרדב ןה "'תומכח'' תוספדמ

 לש היצזימיטפוא רוציל תולגוסמ ןה .רתוי

 ,ןכ ומכ .הספדהה לגלג וא הספדהה-שאר בצמ
 ובש סור ןורכיז 'הבושח"'ה תורשפאל ףסוותמ
 י"ע .םיפד רפסמ וא םיוות רפסמ רומשל ןתינ
 סיפדהל ,"המידק בושחל'' תספדמה הלוכי ךכ
 "אל הרושו המידק הרוש) תינוויכ-וד הספדה
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 יחול ע גלדלו (רוח
 לע גלד

 .ותו ות לכ רובע

 ב הרי יתלסו לועפל .וננובאדל ךי ר
 ,הקיזיפה יקוח יפל עפה , באד וצ
 תוחלתה הו 2 ד

 םיקלחה םילוכי הבש תוריהמה תא םיל בג כה
 ןווכ תילחהלו עונל

 גהל ידכ

 לכ רתוי רקיו "ק זח' ןונגנמ
 רתוי יביסמו

 םיינכמה םיקלחה לש םוכחתהו בוציעה
 תוריהמ תא הבר ּהדימב ןכ לע םיעבוק
 .הלש הקוזחתה תושירדו התודימע ,תספדמה

 ץוחנ רתוי ההו
 דככוו

 ןונגנמהש

 .ותעונת תרקבל חכ רתוי שרדי -

 םיפסונ םינייפאמ

 ךירצ אוה םג ריינה .ענ תספדמה שאר קר אל
 -עונש םינוש םיכילהת םימייק .םדקתהלו עונל

 .וז הדובע עצבל ליעפמלו תספדמל עייסל וד

 ריינה תענהל רתויב טושפה ןונגנמה

 ןיב לתשומ ריינה ןוילג .ךוכיח תנזה ארקנ
 ןיבו (תּויד לילג ארקנה) לודג ימוג לילג

 ריינל ימוגה ןיבש ךוכיחה .רתוי םינטק םילילג

 הרקיעב תינדי הדובע יהוז .ותקלחה תא ענומ
 רשיימ ,דרפנב ריינ ןוילג לכ ןיזמ ליעפמה -

 הטישה .ןיקת לכהש הנוכמל ןמסמו ותוא
 ליעפמהמ תשרוד איה - תעגיימ ךא הטושפ
 הנורתי .תדמתמ בל תמושת תספדמל שידקהל

 אוהש ריינ ןוילג לכב שמתהל תורשפאה -

 .םיספטו ישיא םיבתכמ ריינ ללוכ
 תעגיימה תינדיה הדובעה תא עונמל ןתינ

 םלוא ,ריינה לש תיטמוטוא הנזה תועצמאב

 ןתינ התועצמאב םג .הרקיו תבכרומ הטישה

 םלוא ריינה יגוס לכב טעמכ שמ מתשהל
 בור

 קתועל םילבגומ תיטמוטוא הנזהל םינקתמה

 טומיקל םורגי םחפ ריינב שומש .דבלב דחא

 .ריינה
 תבבס וא םיניפ תבבס תועצמאב הנזה

ה בשחמה ריינ לע תנעשנ 2%
 "רמה ,ףיצר

 לילג הצק לא .םיבקנ תרוש והצקבש ,ר

 <  םישנא
 םיּבשחהו

 < רווטטר תיווורזדח הרר

 בד .הרוחאו המידק
 םימושייבו הק

 טויות רוט
 4 ע שישה

 הרקבה תומכב

 אר תוחפדה .הנוכמל ןזוהש זורוע
 ווגווששו= ₪

 1 /96- דואמ טעמ ריינה תא םדקל בשחמל
 ליאו ,םעפ לכב - תוחפ וא 'ץניאה

 כ ריינה תא ם קל תורשפאמ תורחא
 - הביתכ

 יכנאה ריצה לש ןומוכה תדימ םג

 תוספדמ שי .תספדמל תספדממ
 .הביתכ תנוכמב ומכ - עובק תויתואה ןיבש

 לש) הנכותה ידי לע הז חוורמ רקובמ ,תורחאב

 רוציל ךרוצ ןיא ,ךכ .(בשחמה לש וא תספדמה
 ותוא םיאתהל ןתינו ,תויתואה ןיב עובק חוור

 ןתינ ,לשמל ךכ .תואו תוא לכ לש הידממל

 ומכ ,תובחר תויתואל ביבסמ תופיפצ עונמל

 ןניא - י ומכ ,תוריעז תויתוא וליאו "0
 .קלח ריינ לש םי ךותב תודדוב רתווהל תובייח

 -יפרגה תורצווהו בשחמה תוחתפתה םע

 תוורה ןהבש

 תא םג חתפל ךרוצ רצונ תבשחוממה הק |

 ופלחתה ןאכ .תוספדמה לש םייפרגה םירשכה
 הנומת תורצוי הצירטמה תוספדמ - תורצויה

 תספדמב תרצונה וז לע הלוע התוכיאש תיפרג

 ."םיאלמ' םיוות הקיפמה

 יתשב ריינה ג''ע הנומת רוציל ןתינ

 'םינכל תקיפרג" תארקנ תחא הטיש .תוטיש

 הנומת לכ םיקלחמ ,הב םישמתשמ רשאכ

 4 ןבלמ עוביר ו תוטושפ "'םינבל'יל

 הרוצ לכל .המודכו שלושמ ,ךנואמו ןזואמ

 ןמ תוא הת יה וליאכ , \1:(5| דוק םיסחיימ

 רחא וז ,הלא תורוצ השיקמ תספדמה .הרושה

 -קתמ ל .הנומת ןתו עצמאב תו ,וז

 ויכ ,ידמל תמשוגמ וז דש
 ווי ,ירמ שוגמ וז הטישב תלבקתמה

 נבל תושמשמה "םינבל"'הש

 .תיסחי תול
 זוקנ יופימ תארקנ הינשה הטישה

 ג לכ לא סחייתהל ןתינ .תויביס תקיפרג

 ו תספדמה תצירטמב הדוקנו
 זהה ילית בחורל הקירס .אל וא

 ט תנומתל המודה הנומת ףוסבל תרצוי ומתל המוד
 תטרוה רז

 הז גוסמ הנומתבש תודוקנ ה תופיפצ וחא דווהתרזמ יו

 טו התודח תא תוכיא .תוכיאל דדמ תשמשמו



 ו...
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 תודוקנה רפסמש לככ תרפתשמ הנומתה

 .רתוי לודג 'ץניאב
 -פדמב .רתוי תוינועבצ תושענ תוספדהה

 ומכ - םיעבצ 2 לעב טרס םייק תובר תוס

 ידי לע עבקנ ספדומה עבצה - הביתכ תנוכמב

 "יפדמה תוספדמב .הלועפ דוקו לוטיב תוארוה

 וא םיפסונ םיטרס םימייק םיעבצ העבראב תוס

 .םיבר עבצ יספ ללוכה דחא טרס
 תוטישה יתש תא תובלשמה תוספדמ שי

 טרסו רוחש טרס - םיטרס ינשב תושמתשמו

 ללכ ךרדב םישמתשמ רוחשה עבצב - ינועבצ
 הלבתמ אוהו ,םירחאה םיעבצב רשאמ רתוי
 ןתינ .דרפנב הז טרס ףילחהל ןתינ ךכ .רתוי
 לש הספדה ידי לע םיפסונ םיעבצ קיפהלםג
 וללה םיכילהתה לכ .ינשה יבג לע דחא עבצ
 תדעוימה תדחוימ הנכות ידי לע םירקובמ
 .הלא תוללכושמ תונוכמ תלעפהל

 .רבד השוע הניא המצעלשכ תספדמה
 בשחמה .שער המיקמו םוקמ תספות קר איה
 לכב סיפדהל תוא וזיא הל תורוהל ךירצש אוה
 אָצומ תועצמאב תולבקתמ תוארוהה .םעפ
 .בשחמבש תיתרדיסה וא הליבקמה תרושקתה
 לש ודיקפתל ליבקמ הדיקפתש הנכות יהוז
 -ושקתה לכ תעצבתמ וכרדש תרושקתה ץורע
 .ןוציחה םלועל בשחמה ןיבש תר

 ,םינותנה תויביס תא חלוש ליבקמ אצומ
 (תונוש הרקב תוארוהו) 4561[ יוות תוגציימה
 -רכניסַא) יתרדיס אצומ .תינמז וב םילית 8-ב
 יתש .ילית"וד וקב וז רחא וזב ןחלוש (ינו
 .רתוי וא תוחפ תויטרדנטס ןה תוטישה

 י"שמה שמתשמ ובש ,ליבקמה אצומה
 ליגר יתיישעת אצומ ומכ לעופ מבי לש
 מבי הפיסוה ןכ ומכ .ידוחיי רבחמ תפסותב
 ןווגמ תא תולידגמה תופסונ הרקב תויצקנופ
 .תוחונה תאו תולועפה

 -חמה לבכהש אדוול ךילע הנקתהה תעב
 רחאל .םיאתמ - תספדמל בשחמה תא רב
 לכות םיאתמ לבכו ליבקמ אצומ תנקתהש

 לומ - השורדה תספדמה תורי

 ו

 תויחהלו םימיאתמה םיעקשל םתוא סינכהל

 .תספדמה תא
 םייק .מ.ב.י לש י"שמה רובעש תורמל

 קשמימ) תיווק תרושקתל דבלב דחא ןקת
 תויורשפא ותועצמאב תועצומ - (6
 -תנה תויביס תא רדשל ןתינ .רתויב תונווגמ
 תותואב שמתשהל ,םינוש םיבצקב םינו
 ינפמ םיבר םינפואב ןנוגתהלו םינוש ןורכניס

 .תואיגש
 םינותנה תא יוארכ ההזת אל תספדמה םא

 שדוחב םידומע .תומכ
 = שדוחב תקפומה םידומע תומכ|
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 הספדה - האצותה היהת בשחמה הל קפסמש
 .העוקת תספדמ וא תשבושמ

 םינותנב לפטל הלוכי הניא תספדמה
 .םתוא םירזהל בשחמה לגוסמ הבש תוריהמב
 .תספדמל בשחמה ןיב םאתל ,ןכ לע ,שי

 םינותנה תא ריבעהל איה תחא ךרד
 -ילקה רשוכמ הנטק תוריהמב יתרדיסה אצומב
 תויביס) דואב 300-כ רמאנ - תספדמה לש הט
 הכומנ איה וז תוריהמ םלוא .(היינשב םינותנ
 רפסמ הז ןפואב ךראת םלש ףד תרבעהו רתויב
 .תוקד

 -צותכ םינותנ דוביא תעינמל תרחא ךרד
 רתוי רהמ ''רבדמ" בשחמהש הדבועהמ הא
 שומיש איה ''עומשל" הלוכי תספדמהש יפכמ

 .המאתה ינמיסב
 איהש בשחמל תספדמה תנמסמ ,תינורקפ

 .דבעל התלוכיבש םינותנה תסכמ לכ תא הטלק
 דע םיפסונ םינותנ חולשל קיספמ בשחמה
 .תספדמהמ ףסונ ןמיט לבקתמש

 הרמוחה ידי לע עצבתהל הלוכי וז הלועפ
 - ףסונ לית תפסוה תועצמאב ללכ ךרדב -
 דממ תספדמה םא בשחמל הרומ ליתב חתמה
 ללכ ךרדב השענ רבדה .אל וא רמוחל הנית
 .85232 לש םילבכב 20 רפסמ ןיפ תועצמאב

 עצבתהל םג הלוכי המאתהה תלועפ
 םילבוקמה םינמיסה ינש .הנכותה תועצמאב
 עזא/468 םה הנכות ידי לע המאתהב רתויב
 רתוי יל ןיא" םתועמשמש אסא/אספז"ו

 62 | םיששא

 םיבשחמו

 רתוי טולקל לוכי יניא - ןתמה''ו 'םינותנ

 ."םינותנ
 םילוקוטורפה ןיב המאתה תויהל תבייח

 תרחא תספדמהו בשחמה םישמתשמ םהבש
 םא - וא .ודעיל עיגי אלו רמוחהמ קלח דבאי

 רפסמ וספדוי - תידדצ-דח איה המאתהה
 "'עקתת" ךכ רחאו תואקספ וא םיטפשמ ,םילימ
 ךישמהל הלדשל היהי ןתינש ילבמ תספדמה

 אוה הקספהה ינפל ספדויש רמוחה .דובעלו

 ,קוידב דחא רגאמ אלממה רמוחה

 הספדהה תוכיא תרדגה

 תוכיא רואתל םישמשמה םיחנומה רואב

 .בשחמ ידי לע תקפומה הספדהה
 תספדה"'' וא "םיבתכמ תוכיא" חנומה

 הספדהה תוכיא תרדגהל דימת שמיש ''תוכיא
 םלוא ."םיאלמ" םיוות תוקיפמה תוספדמב

 תוספדמ לש שדחה רודה םג סחיתמ התע

 .הז תנומל הצירטמה

5 5 

 שש

 "תוא" הלימה ןבומ תא רידגהל השק
 לכ תויהל השעמל הלוכי תוא ,ןכש ,הז רשקהב
 תויתואה ןיא םיתיעל יכ םא - אוהש אירק רבד
 .הז ילמינימ ןקתב וליפא תודמוע תוספדומה

 רדס םייק הספדהה תוכיא לש היכרריהב
 לש תוכיא" תדמוע םלוסה תיתחתב .לבוקמ
 ,תבותכתה ,הטויטה - הירחאו "םינותנ דוביע
 "ימא םיבתכמ תוכיאו המודמ םיבתכמ תוכיא
 העדב ,עבטה ךרדב ,הנתומ תומרל גווסה .תית
 תויללכ תורדגהב עייתסהל ןתינ םלוא ,תישיא

 ינרצי תא םישמשמה םיחנומה תנבה םשל
 .תוספדמה

 יותל תסחיתמ םינותנ דוביע לש תוכיא

 הקיפסמ םהלש הספדהה תוכיאש הצירטמ
 4 וניא שיא ללכ ךרדבש םילודג טלפ תוחודל

 < == ה

 הא שמשמש המכה
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 ?םורטקפס עדוי דז
 ביבא 8 יטומ

 יהקלח

 דחא םהש םיינש
 וו 20 77

 :םיקלח ינשל קלחתמ םורטקפס לש וכסמ
 הדובעה תעצבחמ וילעו ,תורוש 22 ללוכ -ישארה קלחה <
 ,18 תרזעב) תוספדההו תינכותה לש 1.1811%6 רמולכ ,הליגרה

 .ואיטד וילע עצבל ןתינ אל ךא .('וכו אד
 (101108) ךרועה קלח אוהו ,תורוש 2 ללוכ -ינשמה קלחה 4

 םגובו ,ןייוניש וא תורוש תיינב תעצבתמ וילעש ,םורטקפס לש
 ךסמה ןובשח לע לדג הז קלחש בל םיש .זאץשד-ב עדימה לבקתמ

 (דחוימב הכורא הרוש לשמל) ףסונ םוקמב ךרוצ שי םאו ,ישארה

 .ישארה ךסמה תנטקה ךות תאזו ,שרדנל 2-מ תורושה רפסמ לדג

 .תודומע 32 תורוש 24 לבקת וידחי ךסמה יקלח ינשמ

 ?א1אַד י"ע תונותחתה תורושה יתש תא לצנל לכות אלש הדבועה

 227ב קר שמתשהל ךל תרשפאמ השעמלו ,דואמ הליבגמ ליגר

 .וכותמ תורוש

 תורושה יתש לע סיפדהל ידכ תולבוקמ תוטיש יתש

 :תונותחתה

 ,23659 את .תכרעמה ינתשמ ךותב םיוסמ ךרע יוניש <

 תורושה רפסמ תא ןמסמ ,(ס15קז גץ זז 5178) סת-52 הנוכמש

 ללכ ךרדב ,ךסמה לש ןותחתה קלחב תואצמנה
 ותונשל ןתינ ךא ,2

 (תינכות ךותב) הז רפסמ לידגהל הסנ .תומיוסמ תולבגהב

 :לשמל .ןטקוה ישארה ךסמהש חכוויהלו
 5 ?תזאז ד 60: "4860"

 15 סא 20

 20 אזואד 41" 150; 1234"

 םוקמ קיפסמ ול ןיאש םושמ ,האיגש תעדוהב רצוע בשחמה

 ןאכ ךא ,תורושה רפסמ תא ןיטקהל ןתינ ינש דצמ .ישארה ךסמב

 .רהזיהל שי
 .0%5 1,2365% סינכהל הסנ

 סא 23659, עצבת םא ךא ,בשחמב תעגופ הניא העפותה

 (.תוינכות לע ןגהל תוטישה תחא וז ,בגא) .לופיי בשחמה

 .היעב לכ אלל 22 הרוש לע סיפדהל לכות הז קופ תרזעב

 :לשמל
 0 אמ 1

 0 ?אזאד אד 220; *\םיי

60 0 

 0 אמ 2

בותכה תקיחמ תא עונמל דעונ 0 הרושב
 תורושב 

 םישנא
 חמו

= ₪ ₪ 

 .(0א העדוהה תא סיפדמ בשחמהשכ) תונותחתה
 ,םדוק התארנש העפותה תא עונמל דעונ 40 הרושב קופ

 וירחאו 01 236590 עצבל לכות אל ךא ,םייכנא םיספ
 ןוויכו :האיגש תעדוה ררוג רבדהש םושמ ,ץאזאד גז 0

 .לופיי אוה ,התוא סיפדהל ןרקאה תיתחתב םוקמ ןיא בשחמלש

 :האבה המגודב אצמנ וז היעבל ירשפא ןורתפ
 10 אמ 0

 20 ?אואד אד 2200; "0 "'יִוָכגנ"

0 055 3:0 

 40 0א" 2

 לולע בשחמהש םושמ ,תולבגמ שי וז הטישבש תעדל תחכונ

 דימ "ונקת"'לו ,הספדה ינפל קר קופ עצבל יוצר ןכל .לופיל
 תרושב האיגש ןכתית) ןיטולחל חוטב הז ןיא זא םגו ,הירחא
 .זאץטד ינפל םג קופ תא לטבל שי ,בל םיש .(ץחזאד

 םורטקפסב .םורטקפס לש טלפטלק יצורעב שומיש <

 תישאר .ולש טלפטלקה יצורעב לופיטל קיסייבה ךותב תכרעמ שי

 ילמנ .טלפטלק ילמנ ןיבל הלא טלפטלק יצורע ןיב ןיחבהל שי

 .ןוציחה םלועה םע 280 מ''עי לש תרושקתה תרוצ םה טלפטלק

 ןכו א תודוקפב) הנוכמ תפשב איה םהילע הטילשה ,תינורקע

 יצורע םה םתמועל טלפטלק יצורע .(קיסייבב לי'נכו ,סטז

 תועצמאב תלעופה ,תכרעמה םע ולוכ בשחמה לש תרושקתה

 םירזבאב טלפטלק לופיט תורשפאמה ,םורב תודחוימ תורגש

 (.רמאמה ףוסב טרופמ רבסה) .םיינוציח

 קסוע בשחמה (יטראדנטסה םורטקפסב) ליגר הדובע בצמב

 :השולש םצעב םהש ,םיישאר םיצורע 4-ב

 קלחה םע םורטקפס תא םירשקמה םיצורעה - ]| 0 םיצורע ₪

 א ,א:+ 8080 תילגנאב םינוכמה ,תדלקמהו ךסמה לש ןותחתה

 עצמאב וא ,הרוש תסנכה) ךרוע בצמב אצמנ בשחמהשכ .\ וא

 ישעמ לדבה ןיא) הלא םיצורע ינשמ דחא חתופ אוה (זאתטד

 .ךסמה לש ןותחתה קלחב שמתשמו (םהיניב

 ךסמה תא רשקמה ץורעה והז - 2 ץורע =
 | הנוכמ .ישארה

 לע סיפדהל שיש םעפ לכב חתפנ הזה ץורעה 4 וא 5 ,0ת5א

 .קיסייב ךותמ ץאזאז תועצמאב וא ,תינכותה לש 1.1886 ךסמה

 תספדמל רשקמה ץורעה והז - 3 ץורע =₪
 הנוכמו ,?א ריילקניס

 .הזה ץורעה חתפנ \.תאזאדזו וזו תודוקפב .ק וא ץ ,יאזאדתא

 תאז השע ?קיסייב תועצמאב וללה םיצורעב רזעית דציכ

 ץורעה רפסמ וירחאו 4 רפסמה ןמיס םע ,ץאזאז הדוקפה תרזעב

 :לשמל .שורדה
 10 ץאזאד 40; *\50"

7 

 םיבש
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 עונמל דעונ זיאוטפז. .תונותחתה תורושה לע "אא " בותכ)
 (.תונותחתה תורושב בותכה לש זוידיימ הקיחמ

 :תחא זיא1א'ז תרושב םיצורע רפ
 ו ץאואז 0; "תא" 2; "סו

 ךתושרב םא קר תוארל לכות 3 ץורע לש ותלועפ תאש ןבומכ

 וח

]9[ ₪2 = 

 "ה

 ר עתתל ררכוחתוו
 - ן

 1.1א!א1ז תודוקפל תוהז 1.1513 םגו ןיאואו 3 תודוקפה :תספדמ

 ון

 תינכותב שמתשמה םא :וז המישב שומישל הטושפ המגוד

 ךירצ אוה ןיא ,תספדמ לע וא ךסמ לע הספדה ןיב רוחבל לו

 -יחתב ,שמתשמהמ שקבת תינכותה .תודרפנ תודוקפב שמתו

 :התצרה תל

 טו

 אשטד *אדוה 2-56817:א, 3-אזאזא": (ווגאאו

 :ועצבתי תוספדהה רתיו

 ץיאואז שץ סווגאאמ

 תורקב לכב שמתשהל לכות הלא א1א'1 תודוקפ ךותב

 .('וכו אזי א, אא) עבצו (148, \1) םוקימ :הספדהה

 תא הסנ .א ץורעב שומישב רפסמ תויעב שי ,תאז םע

 :תינכותה

 10 סת [-ו 0 0

 20 ץא[אז 20; 2: [

0 30 

 40 אתאזו
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 שמתשה ךסמה לש ןותחתה קלחה תלדגה עונמל ידכ

 :תואבה תוטישב

 הרזומה הדוקפה תרזעב תאז השע .ןותחתה קלחה ןויקינ <

 עצבמ םורטקפסשכ .(והשלכ הנתשמ אלל) !אזי(/ז "" הארמל

 סיפדמ ,ךסמה לש ןותחתה קלחה תא הליחת הקנמ אוה זאשטנ

 הנתשמה תא שפחמ ךכ רחאו ,'וכו תועדוה (ךרוצ שי םא) וילע
 תורושה יתש תא בוש קחומ אוה ,הזכ ןיא םא .לבקל וילעש

 םג ןיאו סיפדהל רבד ןיאש םושמ ,האלה ךישממו תונותחתה

 .הישדח הספדהל הנכומו הקנתמ ךסמה תיתחת - הנתשמ

 :בותכ .אזא'1ז 81 הדוקפב שמתשה <

 15 תזאד 46; 47 6, 0; "6" ' כ "

 6 תגטפמ 5: אזאד 5; הד ₪, 6; "זו ד דדו זק דאז"

30 
 ךסמה תא זיזהל ילב םדוקה לע שדחה בותכה הלוע דציכ האר

 .םוקימ וב תונשל וא

2 

 הבחרהב םיצורעה

4 

 טלק ,והשלכ ינוציח רזבא םע רשקתהל ךירצ םורטקפסשכ

 םורטקפסב .ולש םורה ךותב תודחוימ תורגשל הנופ אוה ,טלפ וא

 .תעכ וריהבהל הסנאש ,יטנמס קויד-יאב יתאטח רמאמה תליחתב

 דחא לכלשכ ,(611זאאא518) םיצורע השולש םירדגומ יטראדנטסה ימהר
 יתששדדיחיה ץורעה .טלק תרגשלו טלפ תרגשל תבותכ שי
 לש ןותחתה קלחלו תדלקמל ךיישה ,א אוה ולצא תוליעפ תורגשה
 םיצורעל ;(זאעשד 65) טלקו (81א1 45) טלפ עצבל לכות .ךסמה
 ץאזאד וא ,תאואד 42, 81\ד 43 )טלפ קר שי םירחאה

 ₪ םישנא 4
 םיפשחטנו

 הרה ההד ה וההה חחח ה חח התו שמחחש אתטיטעהווקוצע תשקנ גז 6 הגעה יא רגע

 לבקת ,('וכו ואט /1;2) טלק עצבל הסנת םאו ,(ו.ץאזאד=ו

 םירזבאמ טלקל תומיאתמ תורגש ןיא יכ תרמואה ,] האיגש תעדוה

 .ולא

 שמשמה ,₪ וא ש/0 85746: ,ףסונ ץורע םייק השעמל)

 ןילא עיגהל לכות אל יכ םא ,קיסייבה תדובע םוקמל טלפ וא טלקל

 (.קיסייב ךרד

 ,(%1 ג א15) םיגותנ יקיפא 16 םורטקפסב םימייק ,דועו

 דע /0 ונרכהש העבראה םהו ,שארמ םירדגומ םכותמ העבראש

 :הדוקפה תרזעב תאז השע .רידגהל ןתינ ראשה תא 3

 א אח, 5

 םיצורעה דחא תלמסמה תוא !57ו ,קיפאה רפסמ אוה ה

 %,א םיצורע םירכומ יטראדנטסה בשחמב .םורטקפסל םירכומה

 יצורעב ושמתשיש ,םיפסונ םיקיפא חותפל לכות ןכל ,ץ ןכו

 ,תורחא תויתוא 18-ל סינכהל הסנת םא ךא .הלא תרושקת

 .האיגש לע עידויו ,ןריכי אל םורטקפסה

 הדוקפה תרזעב תושעל לכות תאז .םיקיפא רוגסל םג ןתינ

 םיקיפאה תא .םיאתמה קיפאה רפסמ ח תואבשכ ,6:1.051 4 ח

 .קיסייב ךרד רוגסל ןתינ אל ,שולש דע ספא ,ועארמ םירדגומה

 ] טוטרס

 15 4 5 4 3 27 0/255224 2538 קופה

 אא ₪ ל אי 6- ו יה :ץורע

 ךא םיעובק | השיג ןיא
 תורשפא םע | קיסייב ךרד

 ךרד השיג
 קיסייב

 יונישל םינתינ

 61/051/07א י"ע

 ?םיצורעבו םיקיפאב םורטקפס לש םורה לפטמ דציכ
 לע עיבצמ הז את .(23631) 611885 ארקנה הזב לתחתה <
 :י"ע ונכות תא קודבת םא .םיצורעה ינותנ רוזיא תליחת

 יא ןזאד קא 23631 + 256 = א 2

 ,23134 תבותכה לע עיבצמ אוהש אצמת

 :הטושפ האלול י''ע ךליאו וז תבותכמ םואתה ןכות תא קודב
0 100 1=23734 0 10 

 20 תאזאד "/./.* ספא |
 30 אפאדו

 :רתוי הרורב הרוצב הז עדימ רדסנ

 את ןכות תועמשמ

 224 24 9 24 ץאזאז סטד

 2% 686 |16 42646 | אז זאעטד
% 5 238 

 219 24 9 26 ץאזאד סטד
 23741 19% 1 46 אתץסאד]

5 3 2233 

 22744 19 15 44 גס 6גא

 2206 1% 211 6 אץ0ד ]

8 2 2238 

 8 24-39 25488 - ?תואד סטד

/" , 
 וו

 00 7 ה יז 07



 זיתעה לעפמב בשחמה 000 ![-ידיתעה לעפמהה |
 לכונ ,םילבוקמ םיידרשמ םיעוציבמ דבל

 לעפמ יפגאמ דחא לכב בשחמה תא תוארל

 .דיתעה ן
 הרמוח לש תבלושמ תשר לש החותיפ 1

 ?₪ הרקבו הטילש ,הלעפהל הנכותו |
 / איה -- רוצייהו ןונכתה יכילהת לולכמ 9 תי ב ן היצלומיסו הדידמ , |
 תורבזז תיברמ לש תרהצוזמה םתרטמ י /
 וז -. .םלועב(640/64/₪) "ביתה |

 ו יול . ' תדחוימ ןל -- מנרדומה לעפמה

 ./7 רבמבונב וסל 4-ה ןיב ךרעיתש הכורעתה
 םישנא ןיזגמ לש הז ןוילג דחוימ רלו

 .ישיא םיבשחמו

 תוכיא תרקב

 בשחמ תרזעב

 טוטרשו ןוכת
 1 (ינורטקלאו ינכמ)

 א געזטוו

 הב ור וש הפ ובו ה

 ( )קשזג(וסח |
 , 0 ?!גתהוהק 6 3 |
 ו

 < סתוז0|
5 

 /+ תפוח זו ל 7 וו
 ה 0

 האש ₪ 4

 ו 8 / רוציי ןונכת
 / : / ידי 1 --

 . 4 0 / \ רו % | 4 | ו ו הדב ד 2
\ \ : % % 

 % א % .

* % 
% 

| '. 
 . : ן

4 % 
 : 77 130 6 גה 1

1 , 4 6 
 4 טסו 310 , 0% |

 4 ן מ"ב לארשי הלורוטומ | :לש סיידעלב םיציפמ
 - | בוועחמ תוכרעמ שש שדד 5

 65/ 1 תובידאב ליעל הנומתה / מ"עב הדידמו ה 5

 - = ,ןורידת תובידאב סדוק דוו 0 ּת =
 טדוק דומעב םיבסמה תדתמה . 03-388388 ןופלט 61250 ביבא"לת ,25089 .ד.ת = 67060 דוקימ ביבא"לת ,11 דסמ יחר ב

 . 2 .ןארידת ןואטב
- 

 22 - -7--7-7-[-[[7- - , וי

 6  םישנא
 םיבשחונו
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 : ' 2 :הימאותו ופוע = 6 ילעבל הבושח העדוה פייר

 [ ךכלכהזםא
 המל זא טושפ
 תא ואיצמה אל
 ?םדוק הז
 "רמת* םילילמתה דבעמ
 .תאצמ אלו םילילמת דבעמב תשפח רשא לכ

 דבעמב תויוצמ הלעפהה תוארוה =

 !ומצע םילילמתה
 הריהמ הבושת לבקת ,תחא רותפכ תציחלב

 רפסב ךרוצ לכ אלל הלאש לכל ךסמה לע

 !הלעפה

 ?הא טושפ
 טקסידב שומיש ךות ,האלמ תוינושל וד =

 .תחא הנכות ריחמבו דחא
 תפלחה ,האלמ הנומתב תואלבט תכירע =

 .ןמוכיסו תודומע
 ומכ) םירוטב השימג טסקט תכירע <

 .לדוגו ןוויכ ,הרוצ לכב ,(ןותיעב
 ידכ ךות בושיחו ןוימ תולועפ עוציב <

 .הכירע

= 
 ,05--282955 ןישכע לצלצ

5, 04-555755 

 "רמת" תא םניח לבקתו

 !םוי 7

 ןפ/ר
7 

7 

 ךתריכזמ דציכ ןושאר רוקממ חכויהל לכות
 תועש ךות "רמת" תלעפה לע "תטלתשמ"*
 אוה ךתושרב וריאשהל טילחת םא .תורופס
 ןויסינה ימי 50 םותב .תורכיה ריחמב ךלש
 ךתוא בייחנש ילבמ "רמת" תא ריזחהל לכות

 .וב שומישה רובע
 תלבגומ תומכה

 "רמת" תא תוארל שורד

 סקטויפמוקב "ללמ" תגוצתב =

4 

 ןהכ וסינ
 קושל הסינכב הכורכה תיפסכה העקשהה

 ןיב עונל הייושע תולודגה ם"בית תוכרעמ

 קרפ .ןיליקתו ןיבט םירלוד ןוילימל יצח

 יושע תחא תכרעמ תריכמב עקומה ןמזה

 :הריכמה ייוכיס .יצחו הנשל הנש ןיב עונל

 .ללכב םא ,הנועב תוכרעמ שולש דע תחא

 םניא-- קוויש ישנאו ם"בית יסדנהמ

 .אצמנב טעמכ

 חינהלו תוסנל תוילארשי תורבח עינה המ

 ל₪ הז םצמוצמו ףופצ קושב ןלגר ףכ תא

 ?תולודגה ם"ביתה תוכרעמ

 םלועב תעה יבתכ לע תלבוקמה הנחבאה יפ לע
 תוכרעמ תורדגומ ,ץראב ףנעב םיקסועה לעו
 תחא הדובע תנחתש הלאככ תולודג ם"'בית
 יפקיה דויצ אללו ,הנכותו בשחמ ללוכ ,ןהב
 האממ רתויב תורחמותמ [תוספדמ ,םינייוות]
 הרשע תוחפל םיגצוימ לארשיב .םירלוד ףלא
 :הזכש לדוג רדסב ם"בית תוכרעמ ינרצי
 0 ו5ו0א או אאא א א

 מבי אשיו.ושסא, או 8

 "עמה אא א :צ תוכרעמ ןה הלא .לאטיגידו
 -רמב ,םלשומל בורק וא םלשומ ןורתפ תוקינ
 .בשחמה יחנומ רוצייהו ןונכיתה יחטש תיב

 "סובמה תוכרעמ רמולכ ,רתוי הכומנ המרב
 םייוצמ ,ורקימרפוס וא ורקימ יבשחמ לע תוס

 םירצותמ םירצות םיגציימה םינכוס תורשע דוע

 תוינושאר ם"בית תוכרעמ םיריכמ ונא .םינוש

 לפא וליפאו הָזייִל ,יסיפ מביכ םיבשחמ יבג לע

 הדובע תונחת ןהש תוכרעמ םיריכמ ונא 2,

 "לעפמה םע לודגל" לגוסמ ןקלחש ,תומכחותמ

 ךיקרפ ,א1או6 לש ןיטינומה תובר תוכרעמכ

 רצקת .דועו ולופא ,דראקאפרטלויה ,רמלא

 .םלוכ תא ןייצלמ העיריה
 תוטלושה תומגמה תא רוקסנ הז רמאמב

- 

 קוושמ ברקב רקיעב ,םויכ ם"ביתה קושב י
 סיסב רוציל ןתינ ןהיניבש ,תולודגה תוכרעמה
 .םייוסמ האוושה

 ?רבכ שי תיריווא היישעת המכ

 -רטסיה איה לארשיב ם"ביתה לש הירוטסיהה

לעפמב) לארשיב החתופ ,דחמ .תווצק לש היר
 י

 ם"ביתה תוכרעממ תחא (תיריוואה היישעתה

 איה ,תיאמצע הנכות וליפאו םלועב תונושארה

 ס"ביתה ישנא ידיב ,ץראב הבתכנ ,יקינ תנכות

 ךב 'פורפה תושארב ,תיריוואה היישעתה לש

 ,לכל עודי ם"ביתה הדשב ולש ןיטינומהש ,דוד

 השולש םיינש דועו תיריוואה היישעתה םלוא

 "בחו ןארידת לש לדוגה רדסב םיוולינ םילעפמ

 ןבומכו ,תיריוואה היישעתה לש תבה תור

 % םישנא

 םיבשחטו

 דדוב יא ורתונ ,םימייוסמ םיינוחטב םילעפמ

 ! ,הבר הדימבו םילודג ם"בית ינכרצ לש

 .הלאכ ןיידע
 לעפמ תורשע םתוא ,רחאה הצקה

 ,הקינורטקלא ילעפמו תכתמ ילעפמ  ,םיינ

 ,םילודג םיטקטיכרא ידרשמ ,תוימוקמ תויושר

 לאיצנטופה םהל ,דועו ליטסקט תרפשא ילעפמ

 "סהמ ןיידע ,בשחמתהל חרכהה וליפא ילואו

 ם"בית תוקלחמ אוצמל לכונ ,ךכ .םיס

 ע רסוחו ,דחאה הצקב הבר תועדומו תומ

 .רחאה הצקב -- תורובו ששח

 -וניב םי

 ?ורכמי םה ימל

 ,םיכפהמה תנשכ רכזית תפלוחה הנשה

 יתה ינרצי גוציי תניחבמ



 לש קווישה ןויכיז תא טיבלא הלביק הרצק
 דסלפ רתכ ;לארשיב ןוי'זיוורטויפמוק תוכרעמ
 הגוצייל טיקמ תא ומיקהו ודחאתה םיתו הקיט
 -וטמה לעפמ לש וטואקמ ם"ביתה תכרעמ לש
 הרתיוו סקינורטסיא ;סאלגאד לאנודקמ םיס
 "יאו םיסדנהמ לארנ'ג ידיל הרבעש המלאק לע
 לש קווישה ןויכיז תא הלטנ המצע סקינורטס
 תדחוימ הקלחמ הדסיי לארשי מכי ;ףארגרטניא
 ןוקילפא ; ם"בית רקיעבו הצק ימושיי הקוסיעש
 ,השדח הרבח ידיל הרבע סקטנגא ידיב הגצויש
 ;(תרגסמ האר) רעצמ עוריא בקע ,.מטי
 האר) דחוימ ם"בית זכרמ תדסיימ לאטיגיד
 .(תרגסמ

 ,ץראב אשונה הכוז הל המוצעה הפונתה
 ,הבורקה דיתעה לעפמ תכורעתב האיששו

 ם"ביתה ינרצי .ץראב תוגיצנ םייקלו ךישמהל
 קושכ ילארשיה קושה תא םיכירעמ םלועב
 רדסב הנידמב קושה לדוגל עיגהל יושע ולדוגש
 ".(!) הדנק לש לדוגה

 יידמ תולודג תוכרעמ

 יוור תולודגה תוכרעמל קושהש ,אקע אד םלוא
 דוע טולקל הלוכי תוכרעמ המכ יכו .התע דואמ
 רדסב םילעפמ המכ ?תיריוואה היישעתה
 ?לארשיב םייוצמ ןארידת לש לדוגה

 קושל ידמ תולודג ונתורשבש תוכרעמה"
 -וושמ המכ םידומ ",יחכונה ובצמב ילארשיה

 ?האלה המ .תחא תחלצומ הריכמ :ןוי'זיוורטויפמוק

 "םישורד"ה תועדומב לכמ רתוי תאטבתמ
 םיבשחמו םישנא ןועובש תא תופיצמה תוברה
 ,םיסדנהמ ,ם"בית ישנא :תימויה תונותיעה תאו
 .ףוחד ןפואב םישרדנ תורישו קוויש ישנא

 -שיה םיקוושמה תא תוחנמה תויפיצה ןהמ
 רקיעבו) םלועב ם"'ביתה ינרצי תאו םיילאר
 םיצמאמ עיקשהל םתוא תואיבמה ,(ב"הראב
 ?אקווד לארשיב לגר תסירד שוכרל םילודג הכ

 העיקשמה הנידמכ םלועב תרכומ לארשי
 .ההובגה היגולונכטה חטשב םיבר םיצמאמ
 תונידמל תאציימו תדדומתמה תילארשיה היישעתה
 ם"ביו ם"'בית תוכרעמב עיקשהל תבייח ברעמה
 .רצומה תוכיאו רוצייה ןוירפ תא רפשל ידכ
 -ורטקלא ,הקיטפוא-ורטקלא ,הקינכמה ילעפמ
 ידעי םה -- םירחאו קשנ ,הקיטסלפ ,הקינ
 .ץראב םהיקוושמו ם"ביתה ינרצי

 -ילפא" :.מ.ט.י ל"כנמ ,ךיירטסו לאוי רפסמ
 םלוא לארשיב היקסע תא לסחל הדמע ןוק
 הרורבה העידיהו ץראב םולגה קושה לאיצנטופ
 התטלחהל ועייס ,בחרתי ךא הז לאיצנטופש

10 

 ףיסוהל םייושע םילודגה היישעתה ילעפמ .םיק
 םשו הפ .ןתושרבש תוכרעמה תא ביחרהלו
 היישעתה לש תב הרבח ,אוהש לכ סיכ אצמיי
 אל ובש לודג ןרצנוקל ךיישה לעפמ ,תיריוואה
 ךירעמ םיקוושמה דחא .תכרעמ ןיידע הנקתוה
 הבורקה הנשב תולודגה תוכרעמה קוש תא
 -רעמ רשע ןתוא לע .תוכרעמ רשע םומיסקמב
 םלוכ ;תוחפל םיקוושמ הרשע םידדומתמ תוכ
 רוכמל םיסנמ םלוכ ,ל"הצל קחדיהל םיסנמ
 ?םלוכ ורכמי המכ .תיריוואה היישעתל

 ןיוצמ -- הנשב תוכרעמ שולש

 ירה ,קוחרה חווטל תימיטפואה תוזחה תורמל
 הרכח .רתויב תימיספ רצקה חווטל תיזחתה
 'עצוממב) תוכרעמ שולש רוכמל חילצת רשא
 ליח השעת (תכרעמל הדובע תונחת עברא לש
 אל ,ללכ ורכמי אל ילואו תוחפ ורכמי ןבור .בר
 יתש .בוט -- הנשב תוכרעמ שולש" .הנשה

 ₪  םישנא
 םיפשחמנו

 סקאוו תאציימ סקטנגא

 ןוקילפא תא תדבאמו

 -ורחאה תועובשב םילג התכיהש היישרפה לע
 .םיבשחמו םישנא ןועובש ייונמ ארק םינ
 התעשוה ,רומדת רטפ ןד אוה הלהנמש ,סקטנגא
 ם"בית תוכרעמ לש קווישה ןויכיז תא הדביאו
 ,.מ.ט.* ידיל רבע ןויכיזה .ןוקילפא תרצותמ
 .רבעשל סקטנגא שיא ,ךיירטסו לאוי תושארב

 םיבשחמה" רחא תופשכמה דיצש רבחסמ
 לשממה להנמ ותואש ",םלועב םיטטושמה
 הרבחה לע חספ אל ,הנורחאה הנשב ינקירמאה
 תכרעמ חאציי סקטנגא .החילצמה תילארשיה
 .ירציווש ןכוס ךרד ,הקירפא םורדל ןוקילפא
 אוציה יקוח לע סקטנגא הרבע ,ךכ התושעב
 דויצ תריכמ םיענומה ,םירימחמה םיילארדפה
 לע הרבע אלש תורמל תאז ,ישילש דצל קָט"ייַה
 ל .ילארשיה קוחה

 בשחמ הללכ הרכמנש ןוקילפא תכרעמ
 היישרפה .לטיגיד תרצותמ 11/750 סקאו
 םיטעמ ךא הילע ועדיו הנשה תליחתב העריא
 זאמ הרכמש ,סקטנגא לש היתוחוקל רקיעבו
 רשעמ רתוי .קווישה ןויכיז תא הידיל הלטנ
 הסנקנ הנורחאל ךא :ריכזהל .ץראב תוכרעמ |
 יתלב אוצי לע יצחו םירלוד ןוילימב לאטיגיד
 תועצמאב ,תוצעומה תירבל סקאו לש יקוח
 שיא תועצמאבו הלש תינמרג ברעמה תונכוסה
 < .יב,ג.ק שיא םצעב היהש ,רשק
 יקוח יתלבה אוציה לע ומעז ןוקילפא ישנא =

 ",דספה -- תחא תכרעמ .ילובג -- תוכרעמ
 ינכוס ,טיקמ להנמ ,ןמזייורק באז ריהבמ

 תוריכמה להנמ תינגס ,ןוסדיווד הליג .וטואקמ
 ונרביד" תונושארה תויזחתב יכ התליג טיבלאב
 לע םירבדמ ונא םויה .הנשב תחא תכרעמ לע
 ".רתוי

 תב תכרעמ תשיכרב הכווכה העקשהה
 דנהמו םיליעפמ תרשכה ,הדובע תונחת עברא
 "היח"ל טוטרשהו ןונכיתה תוקלחמ תבסה ,םיסד
 תילאטנמהו תיסיפה הטילקה ;תרכומ יתלבה
 ,לארשיב םילעפמ המכ .קנע תעקשה איה ,תחאכ
 וניהי ,תויטרפ םידיב םייוצמה הלא דוחייב
 "יצמ םתוא םיגוסה ןמ קנע תוכרעמב עיקשהל
 ?טיקמו סקינורטסיא ,.מ.ט.י ,טיבלא םיע

 םינשבכ ,הנשה םג .ללכב םא ,םיטעמ

 דמהו םייתלשממה םיטקייורפה ויהי ,תומדוקה
 .ם"ביתב ועיקשי רשא הלא םיירוביצה םילעפ
 האפקהה יללכ ןיא ,םיקוושמה לש םלזמל
 תיברמ לע םילח תויתלשממה תויורשקתהב
 טקייורפ לע דוחייבו ,םיבושחזו םיטקייורפה
 ."איבל"ה

 טיבלא התכז וב זרכמה תמגודכ זרכמ ,ךכ
 םיעברא תב קנע תכרעמ הרכמש ,הנורחאל
 רצויו קושה תא עזעזמ ,ינוחטב לעפמל תונחת
 -צהש ,מביו ,הדיצמ טיבלא ."המוארט" טעמכ
 ןארידתל המוד לדוג רדסב תכרעמ "ווכמל החיל
 םינשב ליח ושעש תוכרעמ .תובד תווקית ולסיח
 דיתעב המוד בצקב ורכמיי םא קפס ,תונורחאה
 םויקש תורשפא טלחהב הפוצ ינא" .בורקה
 תוכרעמל הקזחאו תוריש לע היהי הרבחה
 .ימיספ קוושמ רמוא ",תומייקה

 לע "םילודג" םיעוציבה .תורקי תוכרעמה
 םינורחאה תועובשב קר .םיינוניבה םילעפמה
 לע תוזמרמה םלועב תוזוזת לע םיעמוש ונא
 ,םינכוסה םיווקמ ךכ ,עייסיש ,ימלועה ךילהתה
 .ץראב קווישה יצמאמל םג

 ?תוללכושמ יופימ תוכרעמ הנקי ימ :ףארגרטניא

 םיריחמ -- תונטק תוכרעמ
 םידרוי

== 

 לע רבוטקואב ינימשב הזירכה ףארגרטנא
 -תמה (ם"בית ףוסמ האר) השדח הדובע תנחת
 ללוכ ,הריחמשו סקאווררקימ תרמוח לע תססב
 רטלויה .רלוד ףלא האממ תוחפ היהי ,הנכות
 איהו ₪6 9000 תרדס םע האצי דראקאפ
 -ולשב טוטרש תנחת סדנהמל דימעהל תלגוסמ
 תכרעמ שכרש לעפמ ותוא" .רלוד ףלא םיש
 שוכרל דימת לכי ןוי'זיוורטויפמוק לשמ הלודג
 האל השיגדמ ",הקלחמה תמרל ווי תא םג

 .6א18-מ ןייטשניבור
 המכ המשייש ,לאטיגיד :"םירעזומ" דוע

 וליפאו לאנוישפורפ יבג לע םי'בית לש םילודומ

 היהתש ,גדד .הלש ורקימה יבשחמ ,ובנויר

 תונחתכ 38 תרדס יבשחמ תא עיצהל תלגוסמ

 .(דיתעב) םיכומנ םיריחמב תוישומיש בר הדובע

 לכ םישפחמ םלועב םינרציה .הרורב המגמה

 לש תינושארה התולע תא ליזוהל תגמ לע ךרד
 חילצהל איה םתווקת .חוקלל הדובעה תנחת
 לע תונבלו ,הלחתהב תולוז תונחת רוכמלו
 ינד ןעוט ,לאטיגיד .ןכמ רחאל הבחרהה ייוכיס
 "אות הקינעמ ,הרבחב ם"בית קוויש להנמ ,זג
 -שפורפה תמרמ לחה םיעוציבב האלמ תומ
 םהינימל םיסקאווהו סקאוו ורקימה ךרד ,לאנוי
 ו; תא הכירדמה המגמה םג וז .םלדוגלו
 לעפמל רשפאת 9000 תרדס .6א15ב םירמוא
 תינחת ףרצל ,ם"ביתה תקלחמ תא לידגהל
 תדייצמ !1 .ןמזה םע םיעוציב רשוכ לידגהלו
 תכרעמב הלש תויסדנהה הדובעה תונחת תא
 -ה גרדהמ תונכותבו סקינוי תססובמ הלעפה
 .הבורקה הכורעתב ףשחיי ןקלחש ,ןושאר

 תואצמנ ם"'ביתה תוכרעמ לכ אל ,ןבומכ
 ןוויכב תלעופ הניא ןוי'זיוורטויפמוק .הז ביתנב
 .תורחאו ןוקילפא ,606 םג ךכו ,עודיה לככ הז
 םיינשמ ם"בית יעוציב המכ םנמא הקינעמ מבי
 -שפא ךא .שדחה .יט.יא לע םג ילואו יסיפה לע
 .ןיידע תמייק הניא ינימה יבשחמל רבעמה תור

 תוכרעמ ינרצי םיכוז ,הז םיניינע בצמב
 ןמ ,ליעל וראותש הלאמ ",ןכומה ןמ תונטק"
 ,תורחאו 8115 ,לארנ'ג הטאד ,ולופא .רקפהה

 תונכות ץירהל שארמ וננכותש תוכרעמ ןה
 -רפוס לש לדוג רדסב הרמוח יבג לע םייבית
 חוטב קוש הלאה תוכרעמה יקוושמל .ורקימ
 .לודגל ךא לוכיה ,םתניחבמ ץראב

 -גוסמ ויהי ץראב םיטקטיכרא ידרשמ המכ
 "נהלו יופימל ףארגרטניא תכרעמ שוכרל םיל
 הדומ ",םומיסקמה הז השולש" ?תיחרזא הסד
 הרכמ אלש) סקינורטסיא שיא ,רזוע ןב דעלג
 .(תחא תכרעמ ולו ןיידע

 ווק

 אטינ ,הנשה ףוסב
 . "רחל הסנמ לאטיגיד .החוורל "ם"ביתה זכרמ"
 .הרטמהו הגיגחה ןמ הלש הקלח תא חיוו
 רתויש המכ רוכמל :הרורב הינפב תבצינה

 ,דועו ןוקילפא ,ףארגרטניא ,המלאק ,וטואקמ
 לשמ םיסקאוו לע תוססבתמ הלא .תוכרעמ
 "סלועב הלרוגב הינשה הרבחה"ל .לאטיגיד
 . ם"ביתה תעדות תא קימעהל רורב סרטניא
 ליכי ם"ביתה זכרמ .תוכרעמה תוריכמב עייסלו
 0 ,םירחאו הלא םינרצי כ הדובע תונחת
 .הלש םיסקאווה תוריכמש ןוקילפאו ףארגרטניא
 לאטיגידל אלו תו .תופקזנ
 ו 5 לארי

 . בחר גוציי ולבקי םיימלועה הנכותה יתב םג

 . וזכרמה ןויערל בהלנ ,זג ינד .ם"בית זכרמב

 "+  םישנא
 םיבשחוו

 ירעש תא לארשי לאטיגיד חתפת

 . תונכותה תיברמ לע ודי תא חינהל חילצה

 הטאד לורטנוק

 עגפיי יביטקארטניאה ןורתפה

 יביכר תא תקפסמ ,לאטיגיד ,ותרבחש תורמל
 ,לארשיב תובר תוכרעמל םיירקיעה הרמוחה
 -מלו ,ב"הרא לאטיגיד ךרד ןיפיקעב וא תורישי
 זג ינד רובס הרמוחה רועזימב התמגמ תור
 א16 41/10 תמגודכ תולודגה תוכרעמה אקוודש
 ןורתיפ תתל תולגוסמ ןוי'זיוורטויפמוקו (-א1 א
 ירוחאמ יכ חוטב אוה .אלמ יביטקארטניא
 היהי ,םילוזה ,םהינימל ורקימרפוסה יבשחמ
 תשרה תא להנל ינימרפוס דימעהל בייח לעפמה
 תא תרשיש םינותנ סיסב דימעהלו תימוקמה
 ,תוזילאנאו בקעמ יכרצל ,תידיתעה הבחרהה
 .תדדובה הנחתה ןמ סמוע דירוהלו

 וניא ,ם"בית החמומו תונוכמ סדנהמכ ,אוה
 תויאמצע הדובע תונחת תשיכר לע ץילממ
 4 לעפמ .לבגומ ימוקמ ןורתפ תתל תולגוסמה

 אוה .םלועב סקאו ורקימו סקאו לע תולעופה
 תורשפא ילארשיה חוקלל דימעהל הווקמ
 ךות ,רתא ותואב תוכרעמ רפסמ לש הניחב
 וז הנכות תולעמ לע יביטקייבוא רבסהו המגדה
 לע תחאה הדובעה תנחת לעו ,תוחא לע
 לכונ זכרמב ומגדויש תונכותה ןיבמ .היינשה
 .א0טזס 6א₪מ .א26 :המכ ךא ןייצל
 ר טאפו .תא1 ד ,א 6.516 0
 .(ןבומכ) ש61.6אס

 ךירעמ זג ינד .ורכמיי םיסקאווהש רקיעה
 הרמוחל תורישה תא םיפידעמ תוחוקלה תיברמש
 -כוסהש הווקמ אוה .ץראב לאטיגיד הקינעמש
 -ידו הנכותב הכימתבו קווישב וקפתסי .םינ
 הכימתו הריכמ :איה הקלחמ הנהת לאטיג
 .הרמוחב

 לאטיגיד עיקשת הבורקה הכורעתב םג
 ולכוי לאטיגיד ןכוד ירקבמ .םיבורמ םיצמאמ
 תונכותו תונחת רפסמ לש ןתלועפמ םשרתהל
 .6%6 תמוסרכ לש האלמ הלעפה ללוכ ,תונוש
 ירב םירקבמל קלוחתש תדחוימ היבוק רצייתש

 .לזמה



 קפתסהל לכוי אל ויניע דגנל דיתעה תא האורה
 רוצייב ,ןונכתב ,םימלשומ םגיאש תונורתפב
 הזכש ילאוטפסנוק ןורתיפ .תוכיא תרקבבו
 ,תולודגה תוכרעמה קר דימעהל תולגוסמ

 .ותעדל

 תורישה תכשלו

 הכורכה הלודגה העקשהה תייעבל ידוחיי ןורתפ
 606 ידי לע עצומ תיאמצע תכרעמ תשיכרב
 חוקלה לצא .ם"ביתל תרושקתב תוריש תכשל
 ,תינופלט תרושקת תועצמאבו ףוסמ דמעומ
 לומ הדובעה תעצובמ ,גויח וק וא ןי"לנב
 .הטאד לורטנוק לש יזכרמה בשחמה

 .תורישה תכשל תעצהב תידוחיי 6
 ןמז .לכו לכמ השיגה תא תולסופ תורחא תורבח
 םיאתמ וניאו הובג אוה תרושקתב הבזגתה
 -ורטסיא ,מבי .םיבר םיעבוק ,ם"בית ימושייל
 תוריש תכשל קינעהל תונכומ תורחאו סקינ
 תודובע עוציבל ,הרובחה הטמב "תימוקמ"
 יווקל חוקל רבחל תינורקע וברסי םלוא ,םוקמב
 .תרושקת

 רובעכ .וב ליחתהל בוט רפס תיב אוה +("
 "ידגמ ",רועה תא ךל טושפל ליחתמ אוה הנש
 תוחוקל םינופ ,םירקמה תיברמב .םירחתמ םיר
 אלו -- םהלשמ תוכרעמ םישכורו ₪6
 .אקווד 6126 תרצותמ

 לטבמ וניא ,הטאד לורטנוק שיא ,יול םייח
 שקבמ אוה םלוא וירחתמ ינועיט תא ןיטולחל
 חטשב הטאד לורטנוק לש התוליעפ" :שיגדהל
 ונכניח .הרקיעמ תיצולח תוליעפ איה ם"'בית
 הדובעה תליחת דע ויהש ם"בית ישנא תואמ
 םנשי .אשונל תועדומ ירסח תורישה תכשלב
 -ישה תכשלב תועייתסהל םיטעמ אל תונורתי
 תונכות רקיעבו דואמ רקי תונכותהמ קלח :תור
 .רידת וניא ןהב שומישהש תונוש הזילאנא
 ונלש תורישה תכשל תועצמאב דבועה שמתשמ
 תורישהמ קלחכ הלא תונכותב שמתשהל לוכי
 הרבחה ונא :דוע .אלמ ףסכב ןתוא שוכרל ילבמ
 -ובע לש אלמ תוריש הקינעמה ץראב הדיחיה
 -לחמב םידייוצמ םניאש םילעפמל תוינלבק תוד
 "ייה יסדנהמו ישנא תועצמאב תאז .ם"בית תוק
 ךרדה תליחת וזש תוחוקלל .ונלצאש םימוש
 תשיכרב ךורכה רקיה ריחמהמ םילהבנהו םהלש
 -ישה תכשלל הסינכה הווהמ ,המילש תכרעמ
 ".ןורתפ תור

 ?34 וא 36 ןיא ימל

 םקוה "הצק ישמתשמל םימושייה קוויש זכרמ"
 דמוע ושארב .אכה אתשה ראוניב דחאב מביב
 תאזו ם"ביתב יזכרמה וקוסיע .ןייטשרבליז םרוי
 מבי העיקשמ םתוא םיברה םיצמאמל ליבקמב
 .הז חטשב םלועב

 ?בוט ןכוס םג (הקיטסלפ רתכ) שמתשמה היהי םאה :וטואקמ

 ! םישנא ןיא

 םישנא
 חשו

 "עפמ םיבצינ םהינפבש םילודגה םיישקה דחא
 אוה ם"'בית תוכרעמ ןיקתהל םישקבמה םיל
 .תוכרעמה תלעפהל םימיאתמ םישנא סויגב
 אשונ והז .תוכרעמ תלעפהל וליפאו ם"ביתה  ישנא :לופכ אוה ישוקה ם"'ביתה יציפמל םלוא

 הלא תובכרומ תוכרעמל םימיאתמה קווישה
 יסדנהמ אוצמל השק .םיסדנהמ ויהיש יאדכ
 ורתוויש תיחרזא הסדנהו הקינורטקלא ,תונוכמ
 ָ ..קווישל ורסמתיו םמוחתב קוסיעה לע

 . םישרדנה םירושיכב דייוצמ ףא םטועימ
 ישדוח השימח ושרדנ לטיגידל .קוויש ישנאמ

 תומיקמ סלועב תונידמ .םירידס .םידומילב

-- 

 דוחייב ,תורחא תורבח .םיאתמ םדא אוצמל
 .תושפחמ ןיידע ץהבש תושדחה

 ץראב ם"ביתה לש הטילקה יישק יכ הארג
 םישנא רתוי ושרדייש לככ ,דיתעב ורבגי ךא
 תוקלחמ לע חוקיפל- ,ם"בית ימושיי תסדנהל

 תוחפו הדוכעב םישכרנ וב קוסיעה ירושיכש

 .אשונל םידחוימ הכרדה יזכרמ חלא םימיב
 ,הז ןוויכב עיקשת םא לארשי תנידמל בשי =
 הווהה עוצקמ ישנא תרשכהל םיסרוק דוסיי לש

 ?השדחה תונכוסה לש הדיתע המ :ןוקילפא
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 םיפש

 זכרמה שארב דמועה ,ןייטשרבליז םרוי
 :ידיתעה טביהה תא לוקשל תוחוקלל עיצמ
 םינותנה יסיסבב ם"'בית תוכרעמ לש ןבוליש
 לודג ןורתי מבילש םיכסמ אוה .לעפמה לש
 ידי לע ם"בית תכרעמ תשיכרב רבודמ רשאכ
 אוהו מבי תוכרעמ לש םייחכונ םישמתשמ
 תא םישכוו םניאש הלא תא "ןיבמ וניא"
 וא 36 מבי םויה ןיא ימל" .מבי לש ם"ביתה
 ןיב היצרגטניא לש ןורתפ הקינעינ מבי "4
 המודה תינללוכ הסיפת ,תונישה תוכרעמה
 (0/%) ידרשמדו ןוכימה תסיפתל

 ינפב רגתא ,קפס לצ אלל ,הדימעמ מבי
 ,לעפמ ענכשל רתוי השק .ץראב ם"בית יקוושמ
 הנוש תכרעמ שוכרל ,מבי בשחמ רככ םייק ובש
 מבי רשאכ תרחא הרכחמ (הנכותו הרמוח)
 תלצנמ םאה .הלשמ ם"בית תונורתפ החיטבמ
 תא הנפמו קושב התוחכונב הנורתי תא מבי
 ואל" ?רבעבש היתוחוקל ןוויכל היצמאמ רקיע
 -וויכה לכב םילעופ ונא" .םרוי שיגדמ ,"אקווד
 החלצה מבי המשר ,רומאכ ".םיירשפאה םינ
 .ןארידתל תכרעמה תריכמב הפי

 םינוכיס םישפחמ םניאש תוחוקלל :מבי

 ?ןייארתהל םיברסמ םה עודמ 1
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 -רמב ןיזגמה ךרוע רייס ,הבתכה תנכה ךרוצל
 תא ןייאירו חטשב תוליבומה תורבחה תי
 תיברמל .ןלצא ם"ביתה אשונ לע םיארחאה

 תסיפ ולו םורתל תורבחה תחא הבריס ,אלפה |

 ינכוס) םיסדנהמ לרנ'ג ישנא .הבתכל תחא עדימ
 .ןייארתהל םיברסמ (המלאק |
 ...ריתסהל המ םהל ןיאש דואמ םיווקמ ונא =

 דחאכ שמתשמו קוושמ תויהל

 רדסב ם"בית תוכרעמ קווישל תונכוס תמקה

 ידכ .הנטק אל העקשה איה רבודמה לדוגה

 תונחת יתש תלעב הגוצת תכרעמ דימעהל

 קווישל ישונא סיסב רוציל ,תוחפל הדובע

 ךשמל תונכוסה תא ןממל רקיעבו הכימתלו

 םימרוג .בר ןוה שרדנ ,תונושארה רתויו הנשה
 ,שרדנה םוכסה תא ןממל ושקתי םייטרפ
 .םירלוד ןוילימל ברקתמה

 רתכו ץראב הקינורטקלאה יקנעמ ,טיבלא
 :ידוחיי ןורתפ ואצמ (םית ףותישב) הקיטסלפ
 הקדבו ם"בית תכרעמ שוכרל הדמע טיבלא"
 ,ינאקרש יבצ רמוא ",ובחור לכל קושה תא
 הריחבה" .טיבלאב יו-יס לש קווישה ל"כנמ
 ןכמ רחאל קר .ןוייזיוורטויפמוק לע .הלפנ
 הרבחה ירצומ תא קוושלו גצייל ןויערה הלעוה
 תורמל ,םלועב תוריכמב הליבומ תבשחנה)
 -סאלפ רתכ ןיב ךודישה תא ".(מביל התודימצ
 .וטואקמ שיא אקווד עציב ,םית ןיבל הקיט
 תדמעהב הכורכה העקשהה ןמ העתרנ םיח"
 שארב דומעיש ןמזייורק באז רפסמ ",תונכוסה
 ,תורבחה יתשל ףתושמה קוניתה ,טיקמ

 הדובע יכרוצל תכרעמ תשיכרבש ןורתייה
 תויהל לולע המ .רורב אוה דחאכ המגדהו
 -לאש םירובס תורבחה יתש ירחתמ ?ןורסיחה
 -ורטקלא ילעפמל יויס תא רוכמל השקתת טיב
 לעו ,המצע טיבלאב םירחתמה ,םירחא הקינ
 הבריס סאלגאד לאנודקמש םירמוא םה טיקמ
 התיה אלש ןוויכ ןויכיזה תמיתח תא הבכיעו
 קזניהל לולעה ,שמתשמ"קוושמב תניינועמ
 .ןמזייורק באז לטבמ ",תויוטש" .המוד הרוצב
 ינפב קנע שמתשמ איה סאלגאד לאנודקמ"

 האלה לודגל תרדוב הנחתמ ליחתהל ;ןוש

 וטואקמ תא תקוושמ איה תאו לכבו ומצע
 וליפאו ,סקימנייד לארנ'גכ םירחא הפועת יקנעל
 .קירטקלא לארנ'ג לש תויריוואה תוביטחה
 תוינבת רוצייב החמתמה ,המצע רתכ אקווד
 ללגב ,הירחתממ תודובע תלבקמ ,הקיטסלפ
 -ינה לע םיאגתמ טיבלאב ".אשונב התוחמתה
 : ם"בית תטילק האר) הדובע ידכ ךות שכרנ ןויס
 םישנא ןיזגמ לש 15 ןויליג ;םיחקלו םיבלש
 לש תב הרכח איהש ,("א8 .(ישיא םיבשחמו
 תורחתהל הצלאנ וו תא תגציימו הלורוטומ
 ןונכית תכרעמ הרכמש ינפל תורחא תוכרעמב
 .ץראב םאה תרבחל ינורטקלא

 תוחפ הווהה -- חיטבמ דיתעה

 הכורעתה .רבכמ הז ומייתסה שפנה ןובשח ימי

 ,ץראב הפקיהבו הלדוגב הנושארה ,הבורקה

 ןמז קספל ם"בית יקוושמל תונמדזה תקפסמ

 תא ביטית הבורק הנשה .יסנניפ ןובשח לש

 ,היושע איה .ערת םקלח םעו הבר הדימב םקלח

 וא ,הווש הדימב םלוכ סע ביטיהל ,ךדיאמ

 .ךפיהל
 תצק -- בורקה .דורו הארנ קוחרה דיתעה

 . .תוחפ

 %%  םישנא
 םיבשחסו



-- 

 ימוסרפ רודמ

 וי'זיוורטויפמוקו טיבלא

 םחטשב םיליבומה
 -יעו םיבשחמה םוחתב הליבופ הרבחכ טיבלא
 המיקה ,סייאבצו םייחרזא םימושייל םינותנ דוב
 מ"ביתה םוחתב םיאנכטו םיסדנהמ לש ריכב תווצ
 ,0₪ ילעפמב ךכל ורשכוהש
 -לאב מ"ביתה תויגולונכט לע דקפומ הז תווצ
 תטילקב תיברימ תוליעי תגשה רשפאל ידכ טיב
 .היתוחוקלו טיבלא ךותכ וז תכרעמ
 יתטשב םיאנכט ורשכוה ינכטה תווצל ףסוגב
 תא קזחתל םילגוסמה הנכותהו הקינורטקלאה
 .ההובג המרב תוכרעמה
 דקומ ןה 605 4000 תררסמ מ"בית תוכרעמ
 00/0068. תוכח לש תוכועמה
 ןתיבב בורקב וגצויו (6ש) תיאקירמאה עו5/0
 "עתה ינגב הקיטובורו ם"בית תכורעתב טיבלא
 .א"תב הכור
 רשוכ תולעב ,תוישומיש"בר ןניה ,הלא תוכרעמ
 זכלכ תויאדכ ,תוירוציי לש םיחנומב בחרנ עוצב
 תורשפאמה תונוכתו גשומה תואצותה ביט ,תיל
 םוחת תועבוק הלא תוכרעמ .תכרעמה תבחרה
 תוקפסמו ,הישעתה ןוכימב םינקח לש שדח
 םילכה ברימ תא םהב םישמתשמה תייסולכואל
 .קושב םויכ שרדנה
 התלוכימ  עבונ מ"בית תוכרעמב 0 לש הנורתי
 .םישמתשמה יכרצל היתוכרעמ תא םיאתהל
 רווגמה הכותה תוליבחב ןומט החלצהל חתפמה
 הישעתב תונושה מ"ביתה תושירדל תונועה תונ
 תוגשומ ןניאש הלעפהב תויחונו תושימג ךות
 םיבשחמ לע תוססובמה תורחא מ"בית תוכרעמב
 דחא םושיי אוה מ"ביתה םהבשו םיישומיש בר
 .םיברמ

 ףסוא תוקפסמ 6008 4000 תרדסמ תוכרעמה
 טוטרשמ לחה ,ם"בית ילכ לש רתויב ףיקמ
 םיחטשמ בוציע דעו ידממ-וד טושפ ןונכתו
 "דנה םיחותינ ללוכה ,םיידממ תלת םיבכרומ
 תליבחמ דרפנ יתלב קלח םה הלא םילכ .םייס
 6/0008 4א תימושיי ברה הכותה

 "ותנ רגאמב תושמתשמ 610% 4000 תוכרעמ
 רשפאמה ,יזכרמ דיחא סיסכ לעב בלושמ םיג
 תרשפאמ וז הנכות .םיינכדע םינותנל השיג
 םושייה גוסב תולת אלל שמתשמ לכל השיג
 עיגהל מ"ביתה תכרעמ תלוכי תא הריבגמו
 .בשחמ בלושמ רוצייל

 יכרצלו תושירדל םימאות 6% ירצומ לכ
 דוביע ,ינכמ ןוכית ומכ ,תוידוחייה תוישעתה
 -ורטקלא ,תיחרזא הסדנה ,תולכירדא ,יבבש
 -יוא הישעת ,בכר תוישעת ,ידרשמ דויצ ,הקינ
 תומכחותמ תוישעת רובע .המודכו תיטואנור
 -ייק תודחוימ הנכות תוליכח 6/ החתיפ ,הלא
 תוליבח חתפל 6% הכישממ ליבקמבו ,תומ
 .תופסונ תודחוימ הנכות

 תירפס 6 תוחוקל תושרל תדמוע ןכ ומכ
 .תוחוקלה לכ םירבח הכ םישמתשמ

 -כות ןווגמ היתוחוקל ינפב תחתופ הרבחה
 -פאמו םישמתשמה י"ע ובתכנש תוימושיי תוינ

 .תונכותו עדי תפלחהל םהיניב רישי רשק תרש

 תוידועי תוינכות
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 :ינכמ ןוכיח
 לכב תוכמות 60% 4000 תרדסמ תוכרעמה
 טוטרש ,ןונכת ןוגכ תונוכמ תסדנה לש םוחתה
 .םירחא םייסדנה םישומישו

 "דבו תוריהמב םילוכי םיננכתמו םיסדנהמ
 תלת תוכרעמו םיפוג חתנלו עצבל תונקיי
 .םיינקת םיטוטרש ןיכהלו ,תוידממ

 :תללוכ תינכמה הנכותה תליבח

 :30ו ווא
 ,ידרה ןפואב שמתשמל תרשפאמ הנכותה
 -כרומ םייבחרמ םיפוג גיצהלו ןסחאל ,רוציל
 (801.105) םיקצוממ םייושע םה םא ןיב ,םיב
 (5\ + 501.108) םיכלשומ םירושיממ וא

 תוליבח לש םיפסונ םייעוצקמ םימושיי
 ,דודימ תונוכת ראשה ןיב םיללוכ וז הנכת
 ילולסמ ,םייפוס םיטנמלא םיחותינו םיבושיח
 םגדל השיג ילעב םלוכ ,יבבש דוביעב םילכ
 .קצומה

 :ואו וא
 "ועבצ הללצה תונומת תריצי תרשפאמ הנכותה
 ןה תונומת עצבל ןחינ .ההובג תופיפצב תוינ
 .םיחטשמב ןהו םיקצומב

 -בצב ,םינווגב ,תופיפצב הטילש שמתשמל
 ןולח חותפל ןחינ .הראהה דקומ םוקימבו םיע
 .(א ינרק ךילהת) הנומתה ףוקיש רשפאמה

 לש תיתוזח הכרעה םירשפאמ הלא תונורתי
 -ושאר םימגד רוציי םיכסוחה ,םידחא תונורתפ
 .םירקי םינ

 :םאאוד
 רוציק תרשפאמה השדח השיג איה וז הנכות
 םירזת תא הליכמ איה .הלעפהה דומיל חמוקע
 טוטרשו ןונכת רשפאמה ,שורדה תודוקפה
 תונוכת תא תלצנמ הנכותה .םיידממ*וד םיפוג
 ,םיטבמב ףוג יוק טוטרש תרשפאמו תכרעמה
 תמלשהל שרדנה לכו ,ללמ תפסוה ,תודימ ןתמ
 .טוטרשה

 :ה פיץ א( א 6 ו
 םיחטשמב ליעי ןונכת תרשפאמ הנכותה
 ,ןכדעל ,רציל תולקב רשפא .(5081/615)
 "וגב םירצונה םיככרומ םיחטשמ חתנלו רפשל
 ,לושיחב םידכועמ תונוכמ יקרפ ומכ םיפ
 -אתנ אל הלא תולועפ .יבש דובעב וא הקיציב
 .רבעב תויתרוסמ מ"בית תוכרעמב ורשפ

 ::ואודפ 21.2אואז אס וא
 לדומ לש תיטמוטוא הנכה תרשפאמ וז הנכות
 תוידממ תלתו וד תותשרב םייפוס םיטנמלא

 הדובעה ןמזמ 70%-כ הלזג וז הלועפ רבעב

 ,הזכ חותנב עקשומה
 ינפ לע תיפרג הגוצתל תונתנ חותנה תואצות

 םיצמאמה תומר יפל םיעבצ יוולב ךסמה
 ,תוחוכהו

 :ז 6 וואו( 1.1.5 א דוס
 ריהמו זרוזמ ןוכדעו הנכה תרשפאמ הנכותה
 יכרצל תונומתו ללמ םיבלושמ םיטוטרש לש
 םיצצופמ םיטוטרש ,םינוש תומוסריפ
 .הכרדה ירפסו ,םינולע ,(+א 1 022 שו 8)

 תונוכמל עדימ תרבעה תרשפאמ וז הנכות
 .הבחר הצופת יכרצל תובשחוממ הספדה

 0 אוז א-ואד*6א ד אאאט(
 זו
 תרזעב רוצייה םוחתב תכמותה הנכותה תליכח
 ,םינווגמו םיבר ףימוחת תללוכ בשחמ
 ,םיכילהת ןונכית ,6א0שש דא 00
 רוביע תנוכמל תיתרפס הרקב ,חפ יקלח רוציי
 .תיטמוטוא תוכיא תרקב ,םיטוכור תונכת ,יבבש

 תרזעב רוציל הנכותה תוליבח
 בשחמ

 :א6צופוסא
 לש תיתוזח הימדהו ןונכת תרשפאמ וז הנכות
 רע 2 תולעב יבבש דוביע תונוכמב םילכ יכלהמ
 לש יזכרמה םינותנה סיסבמ תורישי ,םיריצ 5
 תורישי הרבעהל ןתינ יתרפס עדימ .רצומה
 6 לש תרושקת תותשר ךרד דובעה תונוכמל
 ךילהתה קוידו תוריהמ תא הריבגמ וז הנכות
 .םייתרוסמ םיכילהת תמועל

 :א0 ₪06: ו

 ,תומדל ,ןנכתל הבר תושימג תנתונ וז הנכות
 ןתינ .םינוש םישומישב טובורה יכלהמ קודבלו
 ךסמה יבג לע טובורה עורז יכלהמ תא חנכתל
 הרקמב םג .רוצייה תתבשה ןמזב ךוסחל ךככו
 -ורה ןיב תורישי יתרפס עדימ ריבעהל ןתינ הז
 .בשחמהו טוב

 תונכיתב קויד חיטבמ יפרג בשחוממ תומיא
 תומלואל םינותנה תרבעה ינפל רוע טובורה
 .רוצייה

 :או0 ו
 ןוכית תיטמוטוא תעצכמ וז תדחוימ הנכות
 ,תוידממ-תלת קיטסלפ תוקיציל תוינבת טוטרש
 וז הנכות .הריגס יגרכו םיליבומ םיניפ ללוכ

 תוינבת םותב רוציי יכילהת תרפשמו תרצקמ
 .קיטסלפ ירצומל

 א
 ילולסמ תא הניכמ וז הנכות ,יטמוטוא ןפואב
 תועצמאב .תובשחוממ בוקינ תונוכמב םילכה
 ?יעיב םיקיודמ םיקלח ןיכהל רשפא וז הנכות
 .ירעזמ תחפבו לוז ריחמב ,תול

 תי...שששירח- תישיא תספדמ

 לש תב הרבח
 מ-עב לארשי הלורוטומ

 בוועחמ תוכרעמ
 מ"עב הדידמו

1... 
 שו =דד

 ) 

 ד חהוזצ אד

 תוכיא לש תונוכת תבלשמה תינשדח תספדמ הגיצמ : תרבח

 .חוומא.!םד: = = 2225 :לוז ריחמו תוריהמ ,תוחונ ,הספדה

 תזתהב םוקמב ךא = וידה תזתה ןורקע לע תדבוע דזוושאוה

 .םוחה י"ע העוב תריצי :תימרט הטישב תאז השוע איה ץחל

 תוספדמל - טקשהו = ילאדיאה ףילחתה איה דוצואא הד

 .תורחאה תוטקשה תוימרטה תוספדמל םגו תושעורה השקהה

 ירה ,ןמזה םע ההוד הספדההו רקיו דחוימ ריינ תוכרוצ ןהש דועב

 לש ההובגה התוכיאו הביתכ ריינ לכל המיאתמ דוואא ד

 .ןמז ךרואל תרמשנ הספדהה

 .לארשיב ו? יגיצנ ,61/5-ל םויה דוע רשקתה םיפסונ םיטרפל

 .61250 א-ת 25089 .ד.ת 05-3883588 .למ ,67060 את 11 דסמ 'חר



 אאססא
 5תזז 05155 צד 5

 וב יעוצקמ בשחמל ךלש ןוכרדה

 הנכות רתוי * תופסות רתוי א ןורכיז רתוי א 64 ןוגארד
 ...דועו קיסייב ,רלייפמוק ,יס ,טרופ ,וגול ,רלבמסא ,לובוק ,לקסאפ :תופש רתוי *

 4 גו ה 'גדירבמייק .נוא חותיפ * תוירחא תנש * תידיימ הקפסא *

0 

 ירוט םאתמ

 לולכ אל לולכ אל לולכ 6

 קיי

 04 רודומוק

 ו

 לולכ אל

 03-244036 'לט ביבא-לת 110 לוריבג ןבא :הגוצת ."בשחמה"
 \ 03-230648 'לט ביבא-לת 5 ןירפלה :דרשמ

 :תורחבומה םיבשחמה תויונחכו ןכרצל ריבשמה ,םולש ובלכ ,םקש ,מ"תמ תותשרב :גישהל
 ינפלוא :ןולוח + 14 ןוירוג ןב 'חר ,קחש -- תוכרעמ ינש :הילצרה + 03-316317 ,תוכרעמ ינש :םייתעבג * 03-860493 ,םיבשחמ .ב .א :םי"תב א 057772103 ,ףשר :עבש ראב *
 :הוקת-חתפ * .065-23623 ,תיפורג :הלופע * 053-36218 ,םיבשחמ .א.מ :הינתנ * 04-727719 ,בשחמה תירק .04-707101 ,ימורד-ןמרגנל :תוירקהו הפיח + 037856567 ,םוז
 08-452163 .ן.כ.מ :תובוחר א 03-991759 ,םיבשחמ םר :ע"לשאר * 03-9224518 ,ריעה-בל :הוקת"חתפ + 03-914387 ,םיבשחמ .ל.ר.ב
 .03-280366 ,רטנס ףוגנזידיקינורטויפמוק :ביבא-לת 052-480733 ,בשחמה םלוע :הננער/ש"המר

 וא[ | ר) :ו)\ \ או( 1

 -לחה תא תוארל שמתשמל תרשפאמ וז הנכ
 תא הרידגמו ,תרגסמה ךותכ םייתרוצה םיק
 לכ וא ,קיטסלפ ,לזרב ,חפ ,םלגה רמוח לדוג
 הקשה"רתיייוליג תרשפאמ הנכותה .רחא רמוח
 תלעימ ךכ ירי לע .םיקלח ןיב וצו או ויו
 םלגה רמוח לש יברימ לוצינ תרשפאמו

 םינבמו תולכירדא ,ןיינב תסדנה

 תנכה ,ןונכתב תולקמ ('ןכא 4000 תוכרעמ
 ימוחתב םיטקיורפ לש המקהו ,רוציי ,םיכמסמ
 חכ תונחת ,תונפסמ ,תולכירדא ,ןינב תסדנה
 ינבמב תלפטמ תכרעמה .םיימיכ םילעפמו
 .ראתמ תוינכותו יופימ ,תרנצ ,לזרב

 תולכירדא ,ןיינב תסדנהל הנכותה תוליבח
 :תוללוכ םינבמו

 ו .אאז וא
 ןוכיתו ןונכת תיטמוטוא תרשפאמ וז הנכות
 תרזעב .הישעת ילעפמ לש בחר םוחתב רושקה
 תלת םירואת ןיכהל לוכי ,שמתשמה ,וז הנכות
 יחותינ ,תרנצ יכלהמ ,לעפמה םגד לש םיידממ
 םיכמסמו ,חטש תרנצ תוטשפתה לש םיצמאמ
 .םיוולנ

 שכר תומישר ,םיקלח תומישר ומכ עדימ
 לבקתמ וזב וז תרנצ תולקתה ח"וד ,תוזכורמ
 ןוכתה ןמז תא תרצקמ וז הנכות .תיטמוטוא
 .המקהה תואצוה הליזומו

 א. 8ו/וו.פוא6 וא
 -יכראו היצקורטסנוק יטוטרש תנכה השיחמ
 -ועי תוירפסבו םילכב שומיש י"ע ,הרוטקט
 םינוש הינב ירזיבא םילולכ הלא תוירפסב .תויד
 יסופד ,םיינקית תוריקו ,תונולח ,תותלד ומכ
 תורשפאמ תונווגמ תורפסו תויתוא ומכ ,םיווק
 .שרדנ ןקת לכל םאתהב טוטרשה תמלשה

 םיקלח תומישרו ,םיחפנ ,םיחטש יבושיח
 ןיכהל לוכי שמתשמה .תיטמוטוא תועצבתמ
 םינמז תוחול ,ריחמ תוכרעה ,םיזרכמל עדימ
 .המורכו

 :או וישו
 תורוקממ עדימ ףוסיא תרשפאמ יופימה תנכות
 .ללמ וא/ו יפרג עדימ ,םינווגמ

 םקוממ יפרגוטרקו ,יפרגופוט ,יפרגואג עדימ
 תופמ תנכה רשפאמו דיחא םינותנ דסמב
 .חוקלה תושירדל "םירופת" םיכמטמו

 בחר ןווגמל תודוסי חיגמ יופימה ינותנ סיסב
 ,םייחרזא םיסדנהמ .םינונכיתו םיחותינ לש
 לכ ,םירדומ ,םיגולואג ,םישיבכ ,עקרק יסדנהמ
 .הז עדימב שומיש תושעל לוכי ומוחתב דחא

 לדומ תנכה תורשפאמ ('13% 4000 תוכרעמ
 הנכות .הבוג יכתחו ראתמ סע ידממ-תלת יופימ
 םינוש תונורתפ קודבל ןנכתמל תרשפאמ וז
 .םינוש םירתאב םינותנו ,עקרקו חטש יאנתב
 יולימ וא הריפח ,הביצח תויומכ בושיח ןכ ומכ
 .המודכו

 ינורטקלא ןונכת
 ל

 םילכה לכ תא תוקפסמ 6:38 4000 תוכרעמ

 א ה

 ימוסרפ רודמ

 םילגעמ ,תוילמשח תומכס תקידכו תנ ]= כהל
 הנכות תוליבח .םיבלושמ םילגעמו םיספדומ
 שמחשמה תא תוליבומ תומכחותמ
 לגעמה תריציל דעו תילמשחה המכסה ןונ
 ולש רוצייה קיתב הוולמ ספדומה

 תוליכמ ינורטקלא ןונכתל הנכותה תוליבח

 כתמ לחה

 ו
 הרוצב םילגעמ חותינ תרשפאמ וז הנכות
 םיקרכנ םייגולנא םילגעמ .הנימאו הריהמ
 קוידהו תוריהמה .םינווגמ םיאנתב תוריהמב
 -געמ לש חותיפה תואצוהו תולע תא םירצקמ
 .םיבכרומ םיל

 +1 או או וואו 116 וא או
0 
 וחא לש תיטמוטוא הקידב תרשפאמ וז הנכות
 לש תילמשח המכס םיללוכה םיפד רתוי וא
 .ןונכתה תומלש תקידב ךרוצל םייוסמ לגעמ
 -יבל תוקידב לש ףסוא רירגהל לוכי שמתשמה
 קייודמ ןפואב תולגל ןתינ םתרזעבש ,עוצ
 ןונכית תוערפהו עדימ רסוח ,םיקתנ ,םירצק

 הוו
 םוקימל םימתירוגלא השיש הליכמ וז הנכות
 -רטניאו תיטמוטוא הרוצב םיביכרו םיבכר"תת
 -יכר תעיבק ,ימוג יווק ןוגכ תונוכת .תיביטקא
 -תומ םירוזיא תרדגה ,םימייוסמ תומוקמב םיב
 תומרגוטסיה תגצה ,םיביכר םוקימל םירוסאו םיר
 "צות תגשה תורשפאמ ,המודכו עדימ תופיפצל
 ,חותיפה תושירד לכ תא םימייקמה םוקימב תוא

 :גוו אס 1% אאפ +ואא ווא* אסו א
 םילגעמ לש יטמוטוא חותינל תדעוימ וז הנכות
 לוכי תותואה בותינ .תובכש יכר םיפופצ
 ףסוא יפל ,םימייוסמ םירוזיא יפל עצבתהל
 .תותואה תומש יפל ,ןולח י"ע רדגומה םיביכר
 לש הריחכ תמייק ,דחוימב םיבכרומ םילגעמל
 ןיב םיכילומ ינש לש בותינ רשפאמה םתירוגלא
 .לגעמה יבג לעש םיביכרה ילגר

16 
 םיביטקארטניא םילכ לש ףסוא הליכמ וז הנכות
 .םיבלושמ םילגעמ לש הקידבו ןונכתל םיבכרומ

 דמתנ ('\\א1 או א 91: או( -\\א16נאו ינונכית
 .וז הליבחב םיכ

 הנכות תוליבח חתפל שמתשמל תורשפאמ

 .תוידועי

 "ישילש-דצ" לש הנכות תוליבח

 -יבחכ שומיש תורשפאמ ('וג% 4000 תוכרעמ
 .הרבחל ץוחמ ובתכנש הנכות תול

 :אמגודל
 .םייטמניק םיחותינל הנכות תליבח .א1 או
 םיטנמלא יחותינל הנכות תליכח :(0%אוט
 .םייפוס
 .םתקידבו תרנצ ילעפמ ןונכת אוטו שוש+
 ןוגכ תכרעמל תויפרג תונוכת תפסוה :\!אוא <
 .םינייולמ תוטלקנה תונומת תגצהו דוביצ

 רוה

 תרושקת

 כמתנ %7(0|7 הנכות תליבח

 רבעה תרשפאמ איה + ווא 0

 עחמ ןיב ,םיימואל-ןיב םיטרדנטס
 !\ \רו' םייטרדנטס םילוקוטורפב תורשקתה

 םיחראמ" םיבשחמל \/1200 ,1270 ,0

 הדובעה תוגחתל םייטפוא םיביסב תורשקתה

 ('[358 4000 תוכרעמב הרמוח

 בשחמה רקיעבו ,(% תוכרעמ לש הרמוחה
 םה +('צ לש ןונכתה ירפ םה ,הדובעה תונחתו
 -זימיטפואה תגרדל עיגהל הנווכ ךותמ וחתופ

 הקיפרגל תוכרעמב תירשפאה תילמיסקמה היצ
 יביכרמ ןיב ןוכנה ןוזיאה י"ע תבשחוממ
 אוה ידעלבה דועיה רשאכ ,םינושה תכרעמה
 "מ"ביתה"

 ורוצב הדשב הבחרהל תונתינ ( צ תוכרעמ
 :האבה
  תרדסמ כ ש-4001-ל 281601 ₪-צ-א"מ
 ו-0

 לש +( ן)5-4000 תוכרעמ תחפשמ תרגסמב

 גוסמ תוכרעמה הדשב ביחרהל ןתינ .('צ 'בח

 םגו ( ו י-4101 גוסמ תוכרעמל ו-1

 ו-0

 !5-ב תכמות (ץ-420| גוסמ תכרעמ

 הדובע תונחת 10 רועו תויפרג הדובע תונחת
 דוביע תדיחי תוללוכ הלא תוכרעמ .תויפרג אל

 רחוימב הננכות רשא 2-ו\] לש תיזכרמ םינותנ
 דוביע ןוגכ תודככ תוירמוג תולועפ עוצכל
 השולשל ףסונכ תאז ,תירמונ הזילנאו הנומת
 תרטמל הילא םירבוחמה םייאמצע םיבשחמ
 .תיפרגה הדובעח

 סיד !0 דע םיבלושמ (וגש-4201 תכרעמב
 שמתשמה יכרצל דחא לכ 300 או לש םיק
 הלעפהה תכרעמלו .(\/%+ ₪ %1*א('₪)

 ודג תוחוקל לש םהיתושירד קפסל הרטמב
 הריהצה +('צ 'בח ,קנע םינותנ רגאמל דאמ םיל
 קווישו חותפב !₪אאו םע הלועפ ףותיש לע
 628-5000 גוסמ תכרעמ

 לכ תא השעמל תוללוכ הלא תוכועמ
 ףסונבו + 4000-12% תרדס לש הנכותהו הרמוחה
 שמשי ןורחאה הז .4ואא גוסמ ווואו בשחמ
 18841 וגא| א) לודג םיצבק רגאמ לוהינל

 \אא\רו אאא \\| אוא1

 ליחתהל יופצ (:ונ%-5000 תוכרעמ קוויש
 1984 תנש ףוס תארקל

 לש קוושב (\ 'בח ליחתת |985 תנשב
 הדובע תונחת ןהש + ג%-3000 גוסמ תוכרעמ
 ו אסוא[ 1 אוא(,טאא ו \ז \(אפ) תויאמצע

 מ"בית תדובעמ רכינ קלח ןמצעב ועצבי רשא
 תרושקת יוקב ריבעהל תולגוסמ ויהיו ,תיתונכתה
 תוכרעמל תוכבוסמ תודובעו םיבושיח עוציב
 6128-4000 גוסמ

 לש הכורא הרוש רבחל ןתינ ('\ תוכרעמל
 ישא שטו 11 א. 11 6-1 א0- :תוילרפירפ יחי

 9ואוו ץוטוווא אאאט 60+ \יאוו

 ואו שאואזוא או אטזא וישא( יג ויז א

 ו



 םיבית תברעמ רחב
 *ןאלימקמ ןימ'גנב

 הלעפהל ליעפמה תוברועמ תדימ ; 5% ןונוויכה לכ תא טקלל ךילע ,עיצאש הטישה יפ לע ךתוא תבייחמ 640/64// תכרעמ תריחב

 -רסה לדוג ;25% הייוותהה תוכיא ;5% הליעי | = ,הרמוח ,הנכותב ,תחא תכרעמ לש םינייפאמה םידחוימה ,םינוש םימרוגב בשחתהל

 .% 5 ןיטינומו דועית ,הנקתה ,הכימת ,הבחרה רשוכ הנוש אשונ והז .דבלב הלא תוכרעמל

 ךס תא ףסוה ,םיבושיחה תא תעציבש רחא וזכ המישר ,הרמוח אוה אשונה רשאכ .ןרציה י . ;

 הרמוחה יטירפ ינויצ ללכ לא ןייוותה לש ןויצה :ךכ הארית 9 5 : 7 ו
 .םייחרכהה ;תיזכרמ דוביע תדיחי = .1 הנוש היהת ךיכרצל המיאתמה תכרעמה

 ךא םייוצרה םיטירפה לכ לש המישר ןכה 4 ןיפרגרצמ 5 .תויללכ תורטמל בשחמ תריחבמ ןיטולחל

 תא םהמ דחא לכל קנעהו ,םייחרכה םניא ;ירמונאפלא גצמ 3 | = 'שנאמ דחא ידי לע בתכנ ךינפלש רמאמה
 המגוד .תללוכה תכרעמב יוצרה לולקישה האירק יחטשל (מ101זו288) תרפסמ 4 ,סקימאנייד לרנ'ג לש ס"בית

 ,בקונמ ריינ תאירק ןקתה :הזכ טירפל ;םילודג ם"בית דויצ יטרפ תניחבב החמתהש

 תוכרעמל תרשוקמ תכרעמה רשאכ יוצרה ;םינטק םיחטשל תרפסמ .5 |  םתלעפהו םתשיכר תארקל קושב םימייקה

 .רטנירפלט ;םיטע ןייוות .6 .הרבחה ילעפמב
 ;תודוקנ תצירטמ תספדמ/ןייוות .7

 תעצהל םאתהב ,תיאמצע ךורע ךילולקיש תא ;םיטילקת ןנוכ 8 רי 0

 ידכ ךנוגראב םיחמומב רזעיה .קוושמ/ןרציה ;טרס ןנוכ 9 0 0
 .שורד עדימ םילשהל ;בקונמ טרסל טלפ/טלק .10 | +

 ; 080-604 תקפהל ןקתה .11 /םדא בולישב תוכורכה תוקינכטה ,תישאר 5 4 ו ₪
 ל ל תוכרעממ מ"בית תוכרעמ תא תולידבמ בשחמ

 הכרעה תווצ ;םיסיטרכ ארוק .3 5 מ ילבלבז - , : . - מ ו שמ ילכלכה לוקישל ,תינש .תוליגר םיבשח
 טאשזוסא) דעי ישקמ תלעב תדלקמ 4 תמה תכרעמה תריחבב ןכש ,רתוי הלודג תוע
 וה .לעפמה תוליעפ לכ טעמכ היולת המיא

 תריחבל הבר בל תמושת שידקהל שי ךכליה , תחש תספחמ ן5 | ותעדב ךוכחל ודיקפתמש םדאב אנקל ןיא

 ןיינע תוצובקמ םיגיצנ לולכיש ,הניחבה תווצ ופארג טלק ןקתה 16 |  ונוגריא לע ם"בית תכרעמ וזיאב טילחהלו

 ףקשל יושע הזכ הכרעה תווצ .ןוגראב תונוש תומלשב ךיתושירד לע הפ המיטה - לשו בשחמ תוכרעמ לש םייקה רחבמה .רוחבל
, / , 

 ;ילאוטפסנוקה ןונכיתה :ישנא תא המגודל רשק ילב ,תכרעמ תריחבל סיסב שמשת איה | . יהאר'ת חר'חבה תמישמש לודג הכ יפקיה דויצ
 םיטרפה ןונכ 2 ה והשלכ טירפ םא .התובכרומ תדימל וא הלדוגל | 3 5 ת 5 ו 5 . ית. י 0 5 ו ₪ :

 .שכרה ;םינותנה ;רוצייז ְ ודיל ןייצ ,ךיתורטמל יטנוולר וא יחרכה וניא ה תרדגהו תונושה תוכרעמה לש ןב

 לחתה ,המישרה תא תמלשהש רחאל ."ספאי = | 1% והז ,''דמל חמוד ןהמ םישורדה םימושיי
 לע ךמתסהב ,ןרציו ןרצי לכ יבגל ,הכרעהה תא .ןוחרקה הצק

 . 0 ו ל 1 \ ל ינפב המישמ וזו ,תורטמה ורדגוהש רחאל

 םיאתת תכרעמ וזיא ןוחבל ךילע ןיידע ,המצע

 .רשפאה לככ תיביטקייבוא תויהל הכרעהה לע

 ויהי הכרעהה תא םיעצבמה םישנאהש יאדכ | .המישרב םיחרכהה םיטירפה תא רחב 4 ךתושרל תודמועה תויורשפאה רפסמ .ןעצבל
 םהש טירפ לכ לש לולקישה יזוחאל םיעדומ | = דגוסמ םניאש ולא תא .םינרציה ןיב קודב ןיב םיירשפאה םיפוריצה רפסמ .יפוסניא טעמכ
 -יטקייבואה תדימ רבגת ךכ .םיכירעמו םינחוב .קחמ ,םיטירפה דחא וליפא קפסל םיל אלש ,יפקיה דויצ יטירפו םיבשחמ ,םיפוסמ
 .הריחבב םהלש תויב ,הנכות ילודומ וא) םיטירפ םתוא חק 4 המישמל שרדייש ןוגרא .םוצע ,תונכות לערמיש
 תקדקודמ הניחב לע ססבחהל הכרעהה לע םאתהב םללקשו (הנכות תמישר לש הרקמב ץלאיי ,רתויב בוטה צה לע חאלמל ףאשיו וז

 -וושמה לש תוינכט תומגדהו דועית ירפס לש .תידיתעה תכרעמב םתובישח תדימל
 .םינושה םינחבמה ךרוצל םלש תווצ שידקהל

 ועיפוה ךא ם"בית תוכרעמשכ ,ורבע םינשב
 ךא ויה .רתוי הלק הריחבה התיה ,הנושארל
 ,םויכ .ןהיניב רוחבל תוכרעמ שולש"םייתש
 .לבלבמ רחבמה

 תכרעמ רוחבל ,ללכב םא ,ךתלוכיב דציכ
 ?ןוכיסה םומינימב ,החלצהב

 תמישרל ךנוגריא תא ףרצל םיניינועמה ,םיק | לש לולקיש לבקל יושע ןייוות ,המגודל
 ,קווישה יחמומ םע בקעמ-תוחיש .םהיתוחוקל | | םינייוות ןחב ,תעכ .תכרעמה לכ ךסב %
 (תוחפל) תומדוק תונקתה יתשב תווצה רוקיבו | = -יהמ ומכ םינוש םינייפאמ יפל םללקשו םינוש
 ףידע .םייחרכה םה קוושמ/ןרצי ותוא לש | | .'וכוריינה בחור ,קויד ,ריינה תנעטה תולק ,תור
 םהבש םינוגרא םתואב ועצובי םירוקיבהש | | תובישחל םאתהב עצב ימינפה לולקישה תא םג
 לע ,ןבומכ .םימוד םימושייל הנקתה העצוב |  ינויסינמ עיצא .דויצה טירפב ןייפאמ לכ
 תכרעמה ישמתשמ םע חחושלו שונפל םירקבמה תוריהמ :האבה הקולחה יפ לע םינייוות ללקשל

 .הנקתהה םוקמב :5% (קויד) הרזח רשוכ ;5% תונימא ;% תאצוהב ,1ו18 6/6 או 1גא800% ךותמ *

 תללוכ תולע

 תכרעמ לש תללוכה התולע תא ךירעהל ידכ

 ;ךעיצא
 ומכ ,תוולינה תואצוהה לכ תא לולכ 4

 תטיש םא .דועיתו תוריש ,הקזחא ,הרשכה
 תא לולכ ,הריכח תועצמאב היהת השיכרה

 םייחה תונשב ןקלחו תללוכה
 עיגהל ידכ תאז .תכרעמה
 .תויומס תואצוה לש םג ,תיתימאה
 אוה תכרעמה ייח ךרואש יופצ םא ,המגודל

 -דחה תואצוהה לכ תא קלח ,םינש שמח
 .יתנשה הריכחה ריחמל ןפיסוהו ,שמחכ תוימעפ
 תנקתה םג לולכל תויושע תוימעפ-דח תואצוה
 םייונישו הדבעמ יטירפ רוביח ,תרושקת יווק
 .הנכות לש םילודומב םייופצ
 -תמועל-ךרע לש יתימאה סחיל עיגהלידכ 4

 תולעה בישחת תא ךורע ,האצוה רלוד
 -והש יפכ ,תכרעמה תמר תמועל ,היופצה
 יזוחאל םאתהב הקידבה תווצ ידיב הכרע
 תאצות היהת וז .תכרעמה ללכב טירפ לכ
 הלא תואצותל םאתהבו ,יטרואיתה ןחבמה
 .תועצומה תוכרעמה תא גרד

 הלועפ ינחבמ

 (הרואכל) רתויב הבוטה תכרעמב תרחבש רחאל
 הלעפה ינחבמ ךורעל קוושמ/ןרציה תא ןמזה
 תביבסב השעיי ןחבמה .היעוציב תא ןוחבל ידכ
 תכרעמה לש וזל רשפאה לככ המודה םימושיי
 .תרחבש

 :ללכ ךרדב םיטקונש וזמ הנוש וז הטיש
 םלוכל םיארוקו םירחבנ העברא-השולש םירחוב
 -חבמ .(וג6א("ו1אוגאא) הלעפה ןחבמ ךורעל
 ןה בר ףסכ םילועו בר ןמז םילזוג םיפתושמ םינ
 יגוס ינשמ דחאב רחב .חוקלל ןהו ןרציל

 :םינחבמ
 זכות תרדס וא תינכות תצרה = יטטניס ןחבמ
 "ותש ,םיעובק םירטמאראפ ועבקנ םהבש ,תוינ
 - ןחבמה תרטמ .םיליגרת תרדס עצבל וננכ
 תריחבל ושמשי םיתעל .תכרעמה יעוציב קודבל
 .מ"עיה תכרעמ

 - הז ןחבמ לש ונורתי
 הי השק :ונורסח .םינוש םיבשחמ

 תולקב יי תולכב -

 .הדובע-יסמועב תכרעמה תודימע תא ותרזעב

 יסמועל םאתהב ןכוי הז ןחבמ יח ןחבמ

 תורמל .שמתשמה לש הדובעה טמה ש
 לכה לע ח

 םכסומו לבוקמ ,וקויד תדימב קפס

 .ם" בית תוכרעמ תניחבל רתויב םיאתמה אוהש

 בל ףדעומה ןחבמה והז
 4 ק .םיעוציבה ת םיעוצירה חכ

 תולקו ןונוויכ תלוכי ;5% ריינה תנעטה תולק | = .לארשי טיבלא תובידאבו 60 אוט צ181סא 08

 +( םישנא 8
 םיבשחובו :

 תווצל רוזעל יושע ןרציה הטמב רוקיב
3 

 %%  םישנא
 םיבשחםו



ו(
 ו

 וו

 ינויד זכרמב שימג רוציי ךרעמ

 לע ימואלניבה סנכה
 "ידיתעה לעפמה"
 ו ו ו

 רוצייה יכרעמב תנמתסמה השדחה המגמה
 ךרעמ המשב תרכומהו םלועב םייתיישעתה
 ( טאו מוש 1 גהט140זזוחע 5עצושמ) שלמג רוציי

 ימואלניבה סנכב םינוידה ידקוממ דחא היהת
 -לתב ךרעיש "ידיתעה הישעתה לעפמ" אשונב
 .1984 רבמבונב 10-ל 4-ה ןיב ביבא

 םש-יעודי םיצרמ ופתתשי הלא םינוידב
 ,ןפימו תירבה-תוצראמ ,הינטירבמ ,תפרצמ
 תויתיישעת תורבחב תוריכב תודמע םיספותה
 .םהיתוצראב תולודג

 "שיה ףינסה ידי-לע ףתושמב ךרענ סנכה
 רוצי יסדנהמ לש ימואלניבה דוגאה לש ילאר
 תועצמאב ןוכיתל ילארשיה דוגיאה) ם"יתיאו
 ישישה יתנשה סנכה םג היהי הזש ,(םיבשחמ
 .ולש

 -רמכב םיקלח רצייל דעונ שימגה רוציה ךרעמ
 רוצי לש תוקינכטב תונטק וא תודדוב תוי
 תכיפהל תודות רקיעב רשפאתמ רבדה .ינומה
 .המצע רוציה תנוכממ ילרגטניא קלחל בשחמה
 הנושה קלח רוציל תבשחוממה הנוכמה תמאתה
 .בשחמה ןורכזב הנכות תניעט הכירצמ ומדוקמ
 תולועפהש דועב ,דאמ הרצק איה וז הלועפ
 ןכל .ךשוממ ןמז וכירצה הכ דע ושענש תוינדיה
 ךות רתויב תונטק תויומכב םיקלח רצייל ןתינ
 .ינומה רוצי לש תונורתיה תגשה

 בלשל ןתינש תובשחוממה תוכרעמה ןיב
 ,םייתיישעת םיטובור :שימגה רוציה ךרעמב
 םייטמוטוא םיעוסמ ,תיתרפס הרקב תונוכמ
 תדרוה םהיניבו םיפסונ תונורתי ךרעמל .'וכו
 תתחפה ,יאלמה תתחפה ,הדיחיל רוציה ריחמ
 "צוה לע תיבירה תנטקהו רוציב עקשומה ןוהה
 .רוציה תוא

 "יה ךרעמ" אשונ לע םינוידב םיצרמה ןיב
 תרבחמ ןמלטג-טנופוד 'בג :סנכב "שימגה רוצ
 "600-ה תצובק"מ גנול .א רמ ,תפרצב "ונר"
 בורקו תירבה-תוצראמ םיחמומ ינש ,הינטירבמ
 -ורפה ישארמ דחא םג םהילא ףרטציש יאדול
 .ןפיב "םדא אלל לעפמה" טקיי

 תיתוכאלמ היצנגילטניא
 סנכב גצות הסדנהב

 -תמו בחרתמ תיתוכאלמה היצנגילטיאה םוחת
 תוסנמה תוכרעמ .הסדנהה םוחתל םג טשפ
 תוסיפתו םדאה לש ותבשחמ ךרד תא תוקחל
 םינותנ ססבל סדנהמה לש תויחמומהו ןויסינה
 .הנורחאל עיפוהל ולחה ,בשחמב

 םיידיתע םימושייב תוקסועה תואצרה רפסמ
 "עתה לעפמ סנכב ץראב הנושארל ושגוי הלא

 10-ל 4 ןיב ביבא-לתב ךרעיש ידיתעה הייש
 ידידלע ףתושמב ךרענ סנכה .1984 רבמבונב
 רוציל ןוגראה ,6484/5%18 ילארשיה ףינסה
 דוגיאהו ם"יתיאו הקיטובורו בשחמ תרזעב
 .םיבשחמ תועצמאב רוצייו ןוכיתל ילארשיה

 "צרהבש ,רסמ סנכה ר"י ,יולה ןועדג 'פורפ
 םג לכוי דיתעבש תורשפאה הלעות ולא תוא
 אצמנה סדנהמה ומכ ןויסינ שוכרל בשחמה
 "מומ שכורו תואצותהמ דמול ,ןנכתמ ,לעפמב
 ,ןייצמ יולה 'פורפ .ותוליעפ םוחתב תויח
 םיבשחמב שומיש רשפאי הז שדח ןדיעש
 תדובעל סויה דע הבשחנש הסדנה תדובעב
 עדי תשרודו תיתריצי הדובע איהש ןוויכ ,םדא
 .היציאוטניאו בר

 ןוי'זיוורטויפמוק תובקעב המלאק
 מבי לע -
 וו

 תא לולכל ,מבי םע םכסה לע המתח המלאק
 .המלאק לש ם"ביתה תוכרעמב 4361 תרדס
 חותינ וקפסי מבי-המלאק תובלושמה תוכרעמה
 ינותנ לע הטילשו הייקית לוהינ ,םיטקייורפ
 .6\ןכ ןונכית

 יבג לע הירצומ תא רוכמל ךישמת ;ומלאק
 תללכה .ולופאו ק"אד ,לרנ'ג הטאד יבשחמ
 רשקתהל המלק תוחוקלל רשפאת מבי יבשחמ
 ,מבי יבשחמ לא םהלש ם""'ביתה תוכרעמ םע
 .ןוגראב רבכמ הז םיאצמנה

 םע הריז התואב המלאק תא דימעמ םכסהה
 ינפל המוד םכסה לע המתחש ,ןוי'זיוורטויפמוק
 .םישדוח רפסמ

 %  םישנא
 םיבשחטו

 םי"ביתה תנומתב 417 םג

 לש םישדחה ינימהו ורקימ-רפוסה יבשחמ
 תוחטבהה תורמל ופי למנב ןיידע ותחנ אל \ זר
 םידייוצמ ויהי ,ועיגישכל םלוא תונשינו תורזוחה
 הנכות תליבח לש התומדב ימ"בית "בג"'ב רבכ
 תרצותמ (ו(-₪) םיספדומ םילגעמ תוחול ןונכיתל
 .(קרוי וינ) דקינמוא

 3857ו 382 יבשחמל תודעוימ תוליבחה
 .פייטלט וא סקינורטקט יגצמב םידייוצמ ויהיש

 תכרעמ ב"הראב היתוחוקלל העיצמ דקינמוא
 (6/או-ל טלפ ללוכ) הנכותו הרמוח ,המלש
 .ןיינעתהל יאדכ .850,000-מ ךומנה ריחמב

 אולמב ם"ביתה קושל רודחל תניינועמ ,\1+
 סקינוי לע ךמתסת איה .םיבר םירבוס ,המצועה
 תא ךופהל הסנתו ,הז קושב םג התרצותמ
 היבשחמ .קושה טרדנטסל הלעפהה תכרעמ
 ,םיפיקשמ םתוא םינעוט ,3וג תרדסמ ,םישדחה
 ימושייל םימיאתמה תוריהמו המצוע ילעב םה
 םיוושמה שי .דחאכ םיידרשמ םימושיילו ם"בית
 ,א11 לש ינחלושה ורקימה ,382/300 תא
 -לו סקאוורקימל ,ןיטינומה בר ולופא בשחמל
 ךופהל ,םירמוא םה ,יושע אוה 0
 .הגוסמ הלועמ הדובע תנחתל

 ,הארנה יפכ .\ 1 תדתעתמ ,הנכותה הדשב
 אוז .םיססובמ םינרצימ תמייק הנכות שוכרל
 תוכרעמ תקפסא לע ןושאר בלשב רתוול היושע
 הרמוח יטירפ קפסת אלא המש תחת תומלש
 תא ססבתש דע -- ץאא"ו 088  תוובחל
 תא אצמי סקינויש רחאלו ם"ביתה תביטח
 סקינוי לש וקוש :רוכזל שיו קושב ןוכנה ומוקמ
 לש התשיג .1986 דע רלוד דראילימ 7-ב ךרעומ
 השיגה איה "תילאטוט תידרשמ הביבס"ל מבי

 ופאשיש ,/\1 לש תוינידמה ינווכמ תא ךירדתש
 תשק תרזעב "תילאטוט תיסדנה הביבס" רוציל
 ,171 ישנא םירמוא ",רוכזל שי" .םהיבשחמ
 יעוציב םג קפסל ולכוי ונלש הדובעה תונחתש"
 תויקסע תוינכותו ינורטקלא ראוד ,ינורטקלא ףד
 ".םייסדנה םיעוציבל ליבקמב תורחא

 א6/4010-ל השדח הנחת
 מ"ביתו הקיטובורל

 -כתל תכרעמל השדח הדובע תנחת וטוא-קמל
 8-!001 גוסמ הנחתה .תיטובור הביבס ןונ
 הקיטובורל הנכותה תליבח םע דובעל תדעוימ
 ם"בית תכרעמב הדובע תבלשמו ₪
 .אתה לש הירטמואיגה ןונכתל ואו 6
 תוכרעמ לע תדבוע טאז0 א קזזו6 תכרעמ
 הטאר לש אוט תוכרעמו לטיגיד לש סקאו
 .לרנ'ג

 יבשחמ לע תלעופ תיטובורה תכרעמה
 -ודומ תללוכ תיטובורה הנכותה תליבח .סקאו
 --:ןוגכ הקיטובורל םיידוחיי םיל

 תעונתל תוארוה ןתמ -- סאואוגאס
 .טובורה

 תללוכה םיטובור תירפס ןינב -- פטזושק
 .וב םירושקה םירטמרפה לכו טובורה יגוס תא

 -ורה תעונתל תויצזימיטפוא -- אנט
 .ותביבסב טוב

 מ"בית תכרעמ איה א168 416% תכרעמ
 0\/6-ב ןה םינוש םילודומ תללוכה םידממ 3-ל
 .6ו-ב ןהו

 -בו וא א אאא תטישב תדבוע תכרעמה
 דע בכרומ ןוכית תעצבמו 501.10 אוס סו זא6
 .םיריצ 5

 םיזגפ ימוערמ תננכתמ הסיל
 יד

 החתיפ עבש ראבמ םיבשחמ ורקימ רדמס
 ימוערמ טוטרסו ןונכתל תשמשמה ,מ"בית תנכות
 הנכותה .הקינורטקלאל רוכלט לעפמב םיזגפ
 .לפא לש הסילה בשחמ לע תלעופ

 הקלחמב בשחמה לע הנוממה ,ןהכ ילא

 -דנהמל רזע ילכ הווהמ הסילהש רסמ ,תינכמה

 םוחתב םיטקייורפ לש ינכמ חותיפו ןונכתב םיס

 -בדל .הירליטראל םיינורטקלא הבריק ימוערמ

 ןמז תא רצקמ בשחמה תרזעב טוטרסה ,ויר

 ול שדקוהש ןמזהמ שילש ידכל ינכמה ןונכתה

 -וקית ךורעל ןתינ ,קיודמ עוציבה .ינדי טוטרשב

 .הדובע ידכ ךות ךסמה יבג לע םינוכדעו םיִנ

 החונו ,ןהכ ילא ןייצמ ,דואמ הריהמ הסילה
 "דנהמל םג תיתודידי הרוצב הלעפהלו הדובעל
 התע תקדבנ וירבדל .בשחמב עקר ירסח םיס
 -קלא םיטוטרסל םג הב שומישה תורשפא
 .םיינורט

 ('[כ6: תוזרכה

 הדובע תנחת לע 606 הזירכה ןורחאה שדוחב
 תנחתכ תרדגומ איה .ואש הנוכמה ,השדח
 ימוקמ דוביע תלוכי תלעב תימונוגרא הדובע
 ינש תללוכ ,הנומתב הארנכ ,הנחתה .ההובג
 גצמה תדרפה רשאכ ירמונאפלאו יפרג ,םיגצמ
 לופיט קינעמ אוהו 1280%1024 איה יפארגה
 הדוקנ ידוביעבו םיידמימ תלת םידוביעב ימוקמ
 27ל ב"ק 768 ןיב עונל לוכי ימינפ ןורכיז .הפצ
 .ב"מ

 היצולומא תלעב) הדובעה תנחת ריחמ

 .רלוד ףלא 40-ל 30 ןיב היהי (סקינורטסקטל
 גניקיו ףוסמ לע םיעמוש ונא 606-מ דוע

 יפארג ףוסמל בחרתמה שטניא 15 לדוגב םכח
 ףוסמה .401א סקינורטסקט תא הקחמה אלמ
 .הלוז וס8א ידוביעל הדובע תנהתכ רדגומ
 םידוביע םג עצבי אוה ןוטילקת ןנוכ תפסותב
 .6 א! הלעפהה תכרעמב םירחא םייקסע

 העודיה תיסדנהה הנכותה תליבח ,8'16אָו-ל
 ןוכיתל הנשמ-תכרעמ םג הפסונ ,606 לש
 יסדנהמ רובע -- תיסיסב המרב ינורטקלא
 םיביכר 2,000 דע :הנכותה תלוביק .תונוכמ
 .(.\+88%) תובכש 20 דעו םירעש האמב
 תקנעהב איה יסדנהה ןוכיתל ףסותה תובישח
 ינורטקלא ןוכית עצבל תונוכמה סדנהמל תלוכי
 .דוויז יכרצל

 דימעהל הנורחאה הנשב החילצה 6
 הרמוח ירצומ לש הבחר הרוש היתוחוקלל
 180 רָּבייִס יבשחממ ,ינימרפוסהו ינימה תמרמ
 ,םהמ דחא .קנע יבשחמל דעו םינושה םימגדב
 ,ןקתומ ןוכיתה חרזמב רתויב לודגה בשחמה
 םיירקיעה וישומישו ילארשי לעפמה ,עדונ ךכ
 .ןבומכ ם"בית --

 ?ב"הראב םימלשמ המכ
₪ == 

 הייבו ,םינמוימ ם"בית ישנאב ינורכה רוסחמה
 לע קפס אלל עיפשמ ,תוהובגה תוגרדב דוח
 המכ .לארשיב ם"ביתה יחמומ לש רכשה תמר
 .ךוברווא רקס ? ב"הראב ם"בית יחמומל םימלשמ

 תולועפ לכ לע יארחאה) ימינפ ם"ביח ץעוי

 "ויוליעפו ןוגראה תורטמ תעיבק לעו ם"ביתה

 2 םישנא
 םי'בשחונו

 סולפ ,הנשב םירלוד ףלא 60 -- 40 :(אשונב וית
 .םיסונוב

 .םירלוד ףלא 50 -- 25 :ם"בית תכרעמ להנמ
 .םירלוד ףלא 50 -- 25 :ם"בית ימושיי סדנהמ
 .ףלא 45-- 30 :ם"בית תנכתמ
 .ףלא 22-- 15 :ם"בית ליעפמ

 מבי םע תיתלשממ תופתוש
 ילעפמב היצמוטואל הילטיא
 רוציי

 (811:1) תיקלטיאה תיתלשממה תוקזחאה תרבח
 ןיב םכסה לע ומתח יכ ועידוה הילטיא מביו
 הרבח תמקה ,הילטיא מבי ןיבל גאסלא-הינֶלְס
 היצמוטואה םוחתב (הילטיא מבי גאסלא)
 רוצייב השימג היצמוטוא דחוימב ,לעפמב
 .ינאכימ יתשורח

 -יפו רקחמ עצבתו האוניגב םקומת הרבחה
 דניא תוטישו הנכות ירצומ ,הרוטקטיכראב חות
 -ושה היצמוטואה ימוחת ןיב רושיקל היצארגט
 איה הרטמה .יתשורחה רוצייה תביבסב םינ
 עדימ תוכרעמ לּולכימל םייללכ תונורתפ עיצהל
 בוציע ,םישימג רוציי יכילהת ,םילעפמ לוהינל
 .םירצומ חותיפו

 ,עדימ תוכרעמב הילטיא מבי לש הנויסנ
 םילשמ ם"בית תוכרעמו רוצייה תרקבו ןונכת
 הדשב גאסלא הינלס תצובק לש הנויסנ תא
 יווקו הקיטובור ,הכאלמ ילכ ,תירפסמה הרקבה
 .םייטמוטוא רוציי

 "טיא מביו (51%) גאסלא ויהי הרבחה ילעב
 םויצרוסנוק ורצי הלא תורבח .(49%) היל
 תופתושמה תויוליעפה תא ןגראל ידכ (51א₪)
 .חותיפהו רקחמה תוכאלמב ליחתהלו

 םידדועמ םינותנ תצק
== 

 .1986 רע הנשל 40%-ב לדגי ם"ביתה קוש...
 יקנאי) 1987-ב רלוד דראילימ העבשל עיגי

 .(ןוטסוב ,פורג
 .תונוש ס"בי/ם"בית תוליבח 1,150 תומייק..,
 מבי לש הדובעה תביבסל 19.5%, תודעוימ ןהמ
 17.2% ;(םילודגה מבי יבשחמל לודגה ןבור)

 .(ססרוסר הטאד) לטיגיד תביבסל

 : -..העומש ונעמש

 רוקמ אוה 6/6 או א1 =אז לש "תועומש"

 ?רפסל עדוי אוה המ .קושב דבוכמ עדימ

 המצועה אולמב רודחל תננוכתמ סיסלט..,

 ןקתב האורה ,סיסלט .ינכמה ןונכיתה קושל

 ןקתה ידבעמ תא לילכת ,יסיסב חרכה 5%

 .הקינכמה חטשב םיידיתעה הירצוממ דחא לכב
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 הנכות תליבח ןמז הזמ תננכתמ לאטקוא םג...
 .ינכמ ןונכיתל השדח
 -כותל המודב ,ם"בית תונכות לש אבה רודה...
 .תוללכומה תונכותה רוד היהי ,ורקימה תונ
 ןתואב םינוש םימושיי ועצכיש םינוש םילודומ
 .תודוקפ
 םיישיאה םיבשחמל םירופיש גיצת מב...
 לש תמייוסמ המר םג וללכיש יסיפה תרדסב
 . .ם"בית
 היתוחוקלמ תחא היהת ,הפועתה קנע ,גניאוב ...
 תרצותמ 605 5000 תכרעמ לש םינושארה
 תכרעומה ,תינושארה השיכרה .ןוי'זיוורטויפמוק
 תוכרעמ 20 -- 10 לולכת ,רלוד ןוילימ 12"כב
 תרדסמ הדובע תונחת 100--50 דועו
 ךרואל סרפתת רושכימה תקפסא .6 08 0
 .הבורקה הנשה
 "םכח" ףוסמו הדובע תנחת גיצת ףארגרטניא...

 ?10887ל םיקקזנ עודמ

 ,ם"בית יקסעל תעה בתכ ,=\ 0/6 אא או ד
 -חאה לירפאב לחה ותוא ,ויארוק ןיב רקס ךרע
 םיכרצה תא תוהזל התיה רקסה תרטמ .ןור
 37:61:16 1ז0א) 1658 ןקתל םישומישהו
 ןקתה אוה .(ואודדאו 6 \ וש אא
 תוכרעמ ןיב ,תרושקתב עדימ תרבעה רשפאמה
 .םינוש םינרצי לש ם"בית תנכות

 1688 תונקתה יכ וחיכוה רקסה תואצות
 רשאכ רקסל םינועהמ 43% ידי לע ושענ
 .הנקתה םילקוש 80% ,הרתיהמ

 -יעש םילעפמ םה רקסה לע םינועה תיברמ
 .יאבצ דויצ דוחייבו ,רוצייב ירקיעה םקוס
 "עפמה לש םרפסמ לופכ ,הקינורטקלאה חטשב
 .088 יפסות תא וניקתה אלש םיל

 םיקוקז ,רבכמ הז 168 ןקתב םישמתשמה
 -םינפ עדימ תרובעת םשל (73%) בורל ול

 .(75%) הנשמ ינרצי םע תרושקתו ילעפמ
 תרושקת םשל 10:% הניקתה תורבחה תחא

 תוחאה תרבח םע יסדנה עדימ תרובעתו העובק
 .הילגנאב ,סונייקואל רבעמ

 םיענ !08% ןקתל םוגרתה ינקתה יריחמ
 .87,500 דע ("הנכותה ריחמב לולכ") ספאמ
 ,511: תא שוכרל היתוחוקלמ תשרוד ףארגרטניא
 .82,000 ריחמב ,הלש םגרתמה

 ויתונקסמ תא םכסמ 60/6אא או
 ,תיללכ" :םיבישמ 145 ףיקהש רקסה ןמ ולש
 תרבעה יכרצל רקיעב .רורב 165% ןקתב ךרוצה
 וא הנשמ ינרצי םע תרושקתו תימינפ עדימ
 תונכותל ןקתה תא ףיסוהל תונוכנה .תוחוקל
 תשגדה !תאז תושעל ןתינ ןלוכב אלו) תומייק
 הלועפה ףותיש תדימ תא ריבגת (רודמה ךרוע

- . 2% 

 רוצייהו ןונכתה יסדנהמ לע לעפוהש ץחלה

 31088 תפסוה םילקוש עודמ
 6% הנשמ ינרצי םע תרושקת
 5% תילעפמ"םינפ תיסדנה תרושקת
 26% = יזכרמ םינותנ סיסבל ימינפ ןקת דוסיי
 יזכרמ םינותנ סיסב ןיב תרושקת טמרופ
 םינימזמ תושירד בקע

 2% םייאבצו םייתלשממ
 21% = יטרפה קושהמ םינימזמ תושירד בקע

 .םלועב הנכותה ינרצי ןיב חראמה בשחמה תא ףילחת איה .דואמ בורקב

 .סקאוורקימל סקאוומ ם"ביתה תכרעמ לש
 השדחה הרדסל תויסדנה תונכות קפסת או...
 ףא ווש יכ עדונ .דראקפרטלויה יבשחמ לש
 .הרבחה לע תולעבהמ קלח שוכרל תלקוש
 תינוכמ ללוכ) היתוינוכמ תא ןנכתת יִרארָב...
 32/87 דלוג בשחמ תרזעב (1 הלומרופ ץורימה
 ו

 סקאוורקימל תרבוע ףארגטניא

 הריזב תונילפיצסידה לכ תא תרשמה ,ףת =
 "מוח ,הנכות יקשימ לע רבודמ ,תיתיישעת

 היצמוטואה ישוגו ייא ןיב תרושקתו הר =
 תפלחהו היצקארטניא תמייק םהיניב רשא

 : \ =  .עדימ /

 .יקשימ ,םיבשחמ לש היכרריהו תרוש
 ושרדנ אל רשא םיפסונ םימרוגו

7 
 שרגהןיב קבר הי םישוגה ןיב

 מצעל תונורתפה

 .קוושל תע היהת ישיל רודה לש
 "קחו ןוירפה תרבגה ,שוקיבל ףסונב | =

 תא שמגל םיקוושמה םיטונ ,קוו

 םוחתב דוחיב ,רחמ לש רצומ
 םיכרענ הז תארקל .תמדק

 םיפשחמו + םיששנא :

 ררטסיא ידיב לארשיב תגצוימה ,ףארגרטניא
 60.4 תכרעמ העיצמ ,(רבעשל המלאק תגציימ) סקינ

0 

 תרבחב ם"בית קוויש להנמ אוה זג ינד

 .ץראב ם"בית יחמוממ דחאו לטיגיד

 ל₪ הז ןוילגל תדחוימה סירמאמ תרדסב

 זג רמ רקוס ,רשיא םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ןונכיתב םינושה ם"בית ישומיש תא

 תיינבבו ינורטקלא ןונכית ,יסדנה

 .םיבשחמ תועצמאב סיבשחמ
 ?"ילב רשפא ךיא ם"בית ?המל ם"בית*

 .זג ינד רמוא

 ,םיקחמו םיעבונ תונורפע ,םישלושמ ,ד ילגרס

 הלא לכ -- טוטרס תונחלושו שמש יקתעה

 .יסדנהה ןונכתה תכלמממ םימלענו םיכלוה

 ,םיינועבצ םייפארג םיפוסמ םיאב םמוקמב

 -לקמ .(10%81168%) תוינורטקלא הלעפה תוירי

 "כתב עייסל ,םיבשחמו םיינורטקלא םיטע ,תוד

 .רוצייו ןונ
 ,םיווק טטרסל ןנכתמה לוכי רותפכ תציחלב

 -תלת תונומת רוציל ידכ םיחטשמו תומוקע

 הגוצתה ךסמ לעש טקייבואה תא .תוידממ

 תויווז גיצהל ידכ ,וריצ ביבס בבוסל רשפא

 .ויטרפ תא ןוחבל ידכ ולידגהל וא ,תונוש

 -יבש תומלשומ תונומת ונורכיזב רגוא בשחמה

דהש תורמל .ןמז לכב ןנקתלו ןפלושל ךתלוכ
 רב

 ,תויוצמו תוטושפ תויפארג תונוכתכ עמשנ
 היימדהו ןונכתל םיללכושמה הנכותה ימושיי
 .הסדנהה םוחתב יתבר הכפהמ םיללוחמ

 לש תנדועמ םיינורטקלא םילגעמ תכרעמ
 "תמו הקיטסאלפל םיינכמ םינונכת ,/1.8| בבש
 ולא לכ -- תומלש בשחמ תוכרעמו ,תוכ
 -ותנה לש הז רגאמ .רוגאל התע לגוסמ בשחמה
 תלוכי חתנל רוצייה תסדנה תא םג שמשמ םינ
 "שלו ,םילכ תיינב ,רוציי ןונכת יכילהת ,רוציי
 .דוביע ילולסמו תונוכמ תדובעב טול

 ,בשחמ עויס אלב ונבינ םירצומ רשאכ
 תיויינ לע ולוכ ססובמ היה "םינותנ לוהיני
 ,ריינ לע וטברש תונויערה תא :תינדי הדובעו
 ,םיינכט תוח"ודב ובתכ רצומה יטרפימ תא
 רדגוה ומצע רצומה .דיב ושענ םירושיחהו
 ועציב םיטטרסש ,םייסדנה םיטוטרס תועצמאב
 הרבע תרושקתה לכ .רוצייל וריבעהו ריינ לע
 םיטוטרס ,תוח"וד ,םירכזימ ,תועצה תועצמאב
 .הנהכו הנהכ דועו

 עוציבל םיבשחמב שומיש השענ הנושארל
 .רצומה ןונכתל םישורדה חייזיי"מה םיבושיחה
 םייחה רוזחמב יעוציב בלש אוצמל השק םויכ

 וא ולוכ ,ועצבל ןחינ אלש ,והשלכ רצומ לש

 .בשחמ תועצמאב ,וקלחב
 (ם"בית) בשחמ תרזעב רוצייהו ןונכתה

 תא תצקמב ררחשל דעונש םותסשכ עיפוה

 .רתוי תוקזח תונוכמ תוריהמב קושל איצוהל
 ,רצומה תוכיאבו הקופתב תומיהדמ תוילע
 לכב ומשרנ ,ם"בית ילכ תלעפה םע וגשוהש
 -ורטקלאהו תוינוכמה ,ללחה תוישעת ימוחת
 דוגיא לש ימשרה ןואטבב ועיפוה ןהו ,הקינ
 א.גאא65א5אד :ינקיומאה לוהינה
 וז

 חווד בטיה תוננכותמ ם"בית תוכרעמל *
 אצוהש ףסכה ובש ,הזכ העקשה תרזחה ןמז
 הפוקת ךות ,ךסחנש ףסכל הוותשמ השיכרל
 !שדוח 18 לש

 הדובעה ןוירפ לש שוליש וא הלפכה *
 .טוטרסב

 הליבקמ התחפהו ,לקשמב םוצמצ 35% א
 םיינכמ םיביכר רוצייל םירמוח תויולעב
 .םייתרוסמ

 .םיקלחב תובכרומב 10%. לש הדירי א
 ללוכה ןמזה ךשמב 30% לש הדירי *

 .רצומ ןונכתו חותיפל שרדנה
 םייוניש תונמזה) :60-ה רפסמב םוצמצ א

 .רוצייה יבלשב ןונכתב םינוקיתו ,(םייסדנה
 וינכטה עדימה תומכב הרשע יפ לודיג +

 "ידסמ לש םתעפוה םע ,ךבוסמהו יניינעה
 .םינווקמ םינותנ

 ,תונשל ,ןנכתל תשמשמ ם"'בית תכרעמ
 ידכ וא ,תונוכמ יקלח טטרסלו קודבל ,ןודל
 .םייסדנה םינותנ גיצהלו חתנל

 לכב בשחמב שומיש תללוכ ם"בית תכרעמ

 תיינבמ לחה =  רוצייה ךילהת לש טביה

 רינו בקעמב הלכו ,רוצייה דויצ תרקבו םילכה

 .יאלמה לוה
 ם"בית תוכרעמ אוצמל היהי ןתינ ,דחיב

 לכב תצרמנ הלעפהו חותיפ לש םינוש םיבלשב

 הנכותה גוסל םאתהב .היישעתה יבחר

 םילוכי ,ףוסמה לש הלועפה תויורשפאו

 ןונכתה תפמ טוטרסב עייסל םיבשחמה

 תויווז טוטרסב וא ,בשחמ תכרעמ לש ילמשחה

 .תכרעמה ןוכשת הבש תינוראה לש עופישה

 תוכועמ ,הצחמליםיכילומ

 תואמגוד שולש םה - ינכמ ןונכתו ,בשחמ

 .ם"ביתב תומולגה' תויורשפאה ןווגימל דבלב

 %-0 \ת

 < םישנא
 םיבשחובו



 םיבשחמ

 םינרב

 םיבשחמ
 ןה םיבשחמה לכב תויסיסבה היינבה ינבא
 םיעודיה ,םיטושפה םיינורטקלאה םילגעמה
 -כרומ תמר המ בושח אל .םייגול םירעש םשב
 ידירלע תועצובמ בשחמה תולועפ לכ ,םתוב
 .םייגולה םירעשה לש םינוש םיפוריצ תריצי
 םהיפלש םיללכה תא תעבוק םרודיס תרוצ
 "צות יגוס ,תותוא לש םימיוסמ םיפוריצ וקיפי
 תדעוימה המישמה תא םיעצבמה ,םהל םידחוימ תוא
 .בשחמה לש

 םירעשה תמרב הליחתמ בשחמה תיינב
 שולש תוחפלב רכודמ ונלש הרקמב" .םייגולה
 להנמ ,רסט יבהו רמוא ",הזירא לש תומר
 -ודג תוכרעמל הסדנהה תביטחל ם"בית חותיפ
 רבודמ" .ב"הרא ,ורובלרמ ,לטיגידב (1.58) תול
 ,םיביכרה יבג לע םיבכרומ םיבבשהו ,םיבבשב
 םיסיטרכה לכ ךותל םיבכרומ םיביכרהו
 .(8 0 1 .\אפפ)

 ,שולש-םייתנש ינפל קר השעמל ,רבעב"
 ,(8₪5/\ 80/\אןכ) הסדנה םגד הליחת ונחתיפ
 םיסדנהמה .הנוכמה לש סופיטבא ךכ-רחאו
 םינקתמ תרזעב וקדובל וגהנ ונלש םיאנכטהו
 -קזנ ונאש ונבשח אל .םהינימל םינושמ םייסיפ
 ",םילודג םיבשחמ תונבל ידכ ם"ביתל םיק
 -והשכ ירמגל התנתשה וז השיג" .יבהו רמוא
 ./1.81-ו 1.81 יבבשו םיבלושמה םילגעמה ועיפ
 -ודגה תוכרעמה תובכרומב טולשל ונילע היה
 . "לחה לכל תשגל ונתלוכי לע רומשל ךכו ,תול
 .םיבלושמה םילגעמה יבבש לש םיימינפה םיק
 -קתמב םהב לפטל לכונש ידכמ םינטק ויה םה
 .ונלש םייסיפה םינ

 דנלו הנכות םגד חתפל רתוי לקש וניליג"
 לכל עיגהל ךתלוכיב ,תינכות וזש רחאמ .ותוס
 תואה תמרכ והשלכ ךרע קודבלו ,לגעמב םוקמ
 והשמב הלקת רתאמ התא םא .ימינפה ילמשחה
 המ לכ .הנכותה יבג לע ופילחהל דאמ לק --
 תינכותה תא שדחמ רדסל אוה תושעל ךילעש
 .םינותנה דסמ תא וא

% 

 -כושמ סקאו בשחמ ,ונלש יחכונה טקיורפה"
 יסיפ םגד ונינב אל ובש ןושארה אוה ,שדח לל
 לכו הימדהה יעצמא ,םימגדה תא .יסדנה
 תווצ ירבח ועציב טקייורפל תיוולינה הנכותה
 ונא .תונויערה תא םירצוי םיחתפמה .חותיפה
 ,הכימתה תא םיקפסמ ,םתירוגלאה תא םיחתפמ
 .דועיתה תא םיניכמו

 עצבל ונילע היה יחכונה טקייורפה תארקליי
 תמייקה הימדהה תכרעמב םילודג םייוניש
 חתפל םלועמ ונילע היה אל ןכ ינפל יכ ,ונלש
 שי וזה הנוכמב .תאזכ הלודג דויצ תכיתח
 הנוכמה .םייגול םירעש 100,000-מ הלעמל
 40,000 הליכה ,ץגא=11/750 ,הל המדקש
 .רעשה תמרב הונקדב אל םלועמו ,םירעש

 הנוכמב םילולכה םירעשה לכ תא ונמקימשכי*
 .הקרפתה איה ,הימדהה תכרעמ לע השדחה
 ידכ םימכחותמ םיליגרת המכ תושעל ונילע היה
 תפסוה ידכ ךות ,הימדהה תלוכי תא לידגהל
 רתויב םימדקתמה םירצומה .םישדח םיעוציב
 -ושמ ם"'בית ילכ לש םחותיפ תא םיפחודה םה
 .רתוי םיללכ

 +  םישנא
 םיבשחונו

 ,שדח טקיורפ לע דובעל ליחתמ התאשכ"
 -כטל ושרדיי םילכ ולא חוטב תויהל לוכי ךניא
 בצקה ללגב ,ללכ-ךרדב ךכ .השדחה היגולונ
 טעמכ הז .היגולונכטה תומדקתה לש ריהמה
 דימת התא ןאכש אלא ,םדקתמ חותיפ ומכ
 ןיא .טקיורפה לש חותיפה תווצל ליבקמב דבוע
 םיבייח 'ונא ךא ,הב םקמתהל החונ הדמע וז
 -ונכטב ןה ,ונמוקמ לע רומשל ידכ תאז תושעל
 וניא ם"בית ילכ ,ינש דצמ .תורחתב ןהו היגול
 אלש ןימאמ ינא" .יבהו רמוא ",ןמז יעצמא קר
 .הלא םילכ ילב הנוכמ רצייל םיחילצמ ונייה
 תושעל ונלוכי התע םישוע ונאש המ ילוא
 "שמח וא רשע ךכ לע םיזכזבמ ונייה ךא ,תינדי
 ילכ תונבל לוכי וניא חותיפ תווצ .הנש הרשע
 -שמל םתוא חולשלו ,תדדובמ הרוצב ם''בית
 ונייהש ךכמ תעבונ ונתחלצה יתעדל .שמת
 ןיערגה .ונלש םישמתשמה לא ךכ ידכ םיבורק
 ללכ הזה חותיפה תווצ תא דסייש ישונאה
 תסדנהב קצומ עקר ילעב םישנא וא םיננכתמ
 ,םיסחיה תיינכל םרת רבדה .הקינורטקלא
 ,גירח הז ןיא תעכ .החלצהל תושורדה ,הנבההו

 ".םויב םיימעפ םישמתשמה םע חושיגפ םייקל

 -יחתמ םיננכתמהש עגרב ליחתזו ונדיקפתי'
 .בשחמה תא ןנכתל םתעדב ךיא בושחל םיל
 חווט והמ .םיפאוש םה עוציב תומר וליאל
 ךרעמ ם"'בית היה םינש שמחכ ינפל .ריחמה
 ,בשחמל ןונכתה תנזהל ,הלא םילכ .טוטרס ילכ
 םיסדנהמ .ם"בית לש בושח ףגא ןיידע םיווהמ
 -רחאו ,ריינ לע יגולה ןונכתה תא חישוע ןיידע
 -כות תועצמאב בשחמל תומיכסוז תוסנכומ ךכ
 תטיסרבינוא לש טוטרסה תכיועמ) 5005 תינ
 טרפ ,ם"בית ילכ לש םתישאר יהוז .(דרופנטס
 ".דוקורקימ תיימדהל

 וא לגעמ ןנכתמה רצוי ט"בית תועצמאבי
 בלשב רבכ בשחמל תנבומ הרוצב הנוכמ
 תא ךכ-רחא קפסמ םינותונ דסמ ותוא .ןושאר
 םא .הימדההו בותינה ,םוקימה תולועפל טלקה
 םיבלושמ ,ןונכתב םייונישל תוליבומ תואצותה
 םיסנכומו ,םינותנה דסמב םישדחה טלקה ינותנ
 .בלש ותואמ ןונכתה תויוליעפ לכב שומישל

 "דנהמה םיליחתמ ,ןונכתה טלקל ליבקמב"
 תכירעל ונלש םילכהמ המכב שמתשהל םיס

 -ובה תוליעפה תא ןיבהל ידכ ,םיעוציב יחותינ
 -תוכ ןיידע םה .הנוכמה יביכרמ לכ לש תינמז
 ידכ ונחתיפש םילכה תרזעב םידוקורקימ םיב
 ותואב .דוקורקימה תולועפ תא קודבלו תמאל
 "עשה תא םינקתמו םיקדוב ,םיננכתמ םה ןפוא
 .הנוכמה לש יגולה ךרעמה תא -- םיר

 דנישה תומיאו הלוכ הימדהה עוציב רחאל"
 -זיתה תוכרעמל תומיא םיעצבמ ,םייגולה םייו
 לכ ןיא .הנוכמב םירבעמה ינוילימ לש ןומ
 תא בשחלו רבעמ לכ לע תינדי רובעל תורשפא
 ונחתיפ ןכל .תועירכמה ןומזיתה תויעב לכ
 תאז לכ תקדובה ,ןומזית תומיא תינכות
 .תיטמוטוא

 יעוציבל יארחא ןומזיתה ,רבד לש ופוסב"
 ןומזיתה חותינ תא םימייסמ ונאשכ .הנוכמה
 -יהמ היהת המ םיעדוי ונא ,הנוכמה ללכ לש
 .שחנל ונצלאנ רבעב .התור

 ,הנוכמה תלועפ תא םיאדוומ ונאש רחאל"
 תומרה שולשב .סופיטבא רוצייב םיליחתמ ונא
 יביכר תא םקמל םיננכתמל םילכה םיעייסמ
 םיבבשה תא םקמל ,16 יבבש ךותב רעשה תמר

 רחא בוקעלו .םיספדומ םילגעמ יסיטרכ לע

 ת ילכ .םיסיטרכה לסב םיסיטרכה תנקתה
 טה תא תיטאמוטוא ללכ ךרדב םיעצבמ
 .םישורדה םירוביחהו

 וא םיטוחה רוביח תדובע המלשוהש רחאל"
 1 ( םיחתנמ ונא ,בותינה
 היעב לכ רתאל ידכ ,םילגעמה לש
 םא ,לשמל .והשלכ ילמשח שערמ
 ,הזל הז ידמ םיבורק םיליבקמ
 ונא הלאכ תויעב תולגל ידכ .תותוא בילצהל
 516א1) %|ג תינכותב םישמתשמ
 דסממ תוארוקה ,(ואזת68וזצ אאא1 ץפופ)
 ןנכתמל תועידומו ,יטמוטוא ןפואב םינותנה
 .םיילאיצנטופה היעבה יחטש םיאצמנ ןכיה
 ם"בית חותיפ תווצ ונרובע חתיפ הלא םירצומ
 .רבודנאב רתויב םדקתמ

 -ייה תקלחמ הכירצ ,רוצייל ןכומ לכהשכ"
 ,םינותנה דסמ תא ונתיאמ לבקל טושפ רוצ
 דויצ תא בשחמל ידכ וב תשמתשמ איהו
 ".'וכו ,םהלש חודיקהו הטירחה

 בשחמ תרזעב טוטרס

 ןיב ,ןמז קרפ שי וז רתויב תיתורחת היישעתב
 רצומל חותפ קושה ובש ,הנשל םישדוח המכ

 ,רתויב בוטה אוה ובש הפוקתה -- ךלש

 יטיא התא םא .רתויב יוצרה ,רתויב ריהמה

 ינפל הזה בנשאה רגסיי ,ךלש רצומה חותיפב

 רצה ןמזה בנשאמ האיציה .וקפסל ןכומ היהתש

 רצומה תחלצהל רתויב תינויח איה הזה

 ק ו ש ב פיה ית ₪ 3

 דימתמו זאמ ויה רתויב םיכוראה םיבוכיעה

 ןומה שרוד ןונכתה" .רצומה לש חותיפה בלשב

 ןרמה ןומהו דועית ,תוציקס ,םיטוטרס -- תריינ

 -א68 תומר ,םידממ ,םירפסמ --  םינותנ

 רוציי להנמ ,ליידסרקס דיול רמוא "01.8 א
 לכ תא םימשור ונאשכ" .בלושמ םיבשחמ
 בר רפסמל ותוא םילצפמ ,ריינה לע הזה עדימה
 :וב טולשל השק ,דועית יצבקו םיטוטרס לש
 -טומ הרוצב שרפתמ עדימה ,םידבוא תוריינה
 -ןווכומ ךילהתמ רובעל םיסנמ ונא .'וכו ,תיע
 ".םינותנ-תנווכומ הדובעל תריינ

 קפסמ אוה :טוטרס ילכל בשחמה ךפוה ךכ
 ,בשחמל תוושפאה תא טטרסל וא ןנכתמל
 רוצילו ,םינוש םינונכת םהיכרצל לצנלו ןסחאל
 וילא תשגל רשפאש ףתושמ םינותנ דסמ
 ,בשחמה תורוצ תינכמ הסדנהב .תולקב ונקתלו

 7 םייששוא

 םיבשחטו

 תרוצב םיגצומה ,יפקיהה דויצה תונורא וא
 קזוח תוקידב םירכועו םיטטרוסמ ,הנכות ימגד
 תכתמה תופיפצ וא קיטסלפה יבועל סחיב
 .םתיינבל שמשתש

 םיינכמ םיסדנהמ וננכת ,ם"ביתה תויה ינפל
 תועצמאב בשחמ תוכרעמל תוזירא ומכ םיאשונ
 תא תחקל גהנ טוטרסה תווצ :תיסיסב הציקס
 םידממה לכ םע קייודמב הרייצלו הציקסה
 .תועובש וא םימי ךשמנש ךילהת ,םייסיפה
 ,ינוציח םרוגמ םתונקל ךרוצ היהש םיקלח
 םיקלח ןונכתב ויה םאו ,םיגולטקמ וקתעוה
 -תאמ ויה ,םינשי םינונכת ךותמ םיקלחל םיהזה
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 ןונכתל םתומלשב םתוא םיקיתעמו םתוא םיר
 ;בוציעב םייוניש עציב ירוקמה ןנכתמה .שדחה
 וא ,קלחה תא שדחמ טטרסל ושריזש םייוניש
 תטרופמ הניחב םשל םימייוסמ םיחטש לידגהל
 ,םיקפסל ךמסמה חלשנ ,דומיעה םויס םע .רתוי
 היה סדנהמה .ותונבל ידכ ,םיינוציח וא םיימינפ
 תא רצוי ךכו ,םירומגה םיקלחה לכ תא רבחמ
 היה יסיפה םגדה .סופיטבא וא יוכמה םגדה
 .תופיקמ תוקידב רבוע

 זא םירבוע ויה ,חלצומ ןונכת הז היה םא
 תא בותכלו שורדה דועיתה ראש תא טטרסל
 תולודג תויומכב רוצייל םישור זה םיקיתה
 ינמיס הארה םגדה םא .תוייחסמ תורטמל
 טוטרסה חולל רזוח ןנכתמה היה ,תולקת
 ןכ ירחאו ,קחמבו ןורפיעב םייוניש עצבמו
 תיינבל ,ןרצייל שדחה טוטרסה תא חלוש
 .רפושמ סופיטבא

 םיניכמ ויה ,םלשוה דועיתה לכש רחאל
 תומרע לבקמ היה לעפמ לכו ,םיבר םיקתוע
 םיכילהת וליא הטילחה רוצייה תקלחמ .ריינ
 ועבק םג םש .קלחה רוצייל םישורד דוביע ילכו
 םישורדה דוביעה ילכ לש העונתה ילולסמ תא
 .קלחה תא םסרכל וא טורחל ידכ

 דיל ןנכתמה בשוי ,ם"בית תרזעב ,תעכ

 ו
 םיבבש יבג לע םיבשחמ תיינב
 םישמתשמ ,תונורחאה םינשה שולש ךשמב
 ןנכתל ידכ הצחמל-םיכילומה ילעפמב ם"ביתב
 ינפל םינש שמח וליפא לבא .םיבלושמ םיבבש
 פא 1.4868 .1817ו םיבשחמה ויה רבכ ןכ
 הנקב בוליש - 5015 ואז 808 דזסא
 .דמח"דמצל (רתויב לודג הדימ

 לעפוהש םיבבשה ךרעמ ,;11 ימיב רבכ"
 "יעה תוסיפתב וליפאו ,ץסש-11.23 יבשחמב
 ונשמתשה ,רעש יכועמ לש תונושארה בוצ
 חותיפה תקלחממ ,סניצה ינוט רמוא ",ם"ביתב
 .ב'הרא ,ורובלרמ ,לטיגידב 151 6%₪-ל
 ,ושרדנש תוהובגה (בולישה וא) תופיפצה תומר"
 תנכות יִלכ אלל דובעל לכונ אלש ונל וריהבה
 ןפואב הלא םילכב םייולת ונא תעכ .ם"בית
 -ורקימה ,אוו6א0 אא תא ונינב וליא .טלחומ
 םיביכרמ ,לטיגיד תרצותמ רתויב שדחה דבעמ
 .םלש רדח טעמכ אלממ ולדוג היה ,םייתרוסמ

 -שלו תומדקומה םישישה תונשל רוזחנ םא*
 תופיפצ התיה זא ,תורחואמה םישימחה תונ
 ונלוכיש דע ,הכומנ הכ .בוציעב םינקתהה

 ידכ הטויט ריינבכ הב שמתשמו ,ם"'בית תכרעמ
 שמתשמה .קלחה לש הנכות םגד תונבל
 ,תחא םעפ קלחה תא רידגמ וזכ תכרעמב
 ,תובר םימעפ ,בושו בוש ותרדגהב שמתשמו
 .רוצייו הקידב ,ןונכת לש יתרדס ךילהת תיינבל
 ,רוצייה תקלחמל זא רבעומ ירטמואיגה םגדה
 "צבמ םש ,ריינ יכמסמ לכ אלל תובורק םיתעל
 הרקבל תונוכמ תונכתו םיכילהת ןונכת םיע
 המוד ןפואב תודבוע א6 תונוכמ .(א) תיתרפס
 םתוא תא תרציימ ןה .יטאמוטוא רתנספל דואמ
 תוארוה תוארוק ןהשכ ,םעפ רחא םעפ םיקלחה
 .הנוכמה תפשל םגרותמה ררוחמ ריינ טרס ךותמ

 תורגבל םיעיגמ
 וה =הההח-ה-דה

 קיד רמוא ",םייניב בלשב תעכ םיאצמנ ונא"
 ונניא" .ינכמה ם"ביתה תביטח להנמ ,ןוסרדנא
 תונורתי לכמ תונהיל תנמ לע ונייד םישבוגמ
 קלח םידעתמ ונחנא ןיידע .םויה לש ם"ביתה
 ךכ רחא ותוא םיניזמו ,תריינ לע רמוחהמ
 תודמוע .אבה ןונכתה תארקל ם"בית תכרעמל
 המ .תונווגמו תובר בושחימ תונוכמ ונתושרל
 םאותמ ם"בית ךילהת אוה התע ונל שורדש

 לככ .דיב םירוביחה תאו םיביכרה תא טטרסל
 רפסמ לדג ןכ ,רתוי תובכרומ ושענ תונוכמהש
 -רחאו ,תואמל הליחת ;םיביכרה ןיב םירוביחה
 וליפא ונלוכי אלש תויעב ונופיצה .םיפלאל ךכ
 .דיב ןטוטרס לע רבדל אלש ,וננוימדב ראתל
 ,םירחאה םיבשחמה ינרציל המודב ,לטיגיד
 ,(ת08) םיספדומ םילגעמ תוחול רבעב הרציי
 דחא לכב .דואמ םינטק םיקלח םירשעכ וללכש
 שוריפ .םיינש וא דחא גתמ היה םיקלחהמ
 -יטימירפ תויוליעפ םישישל םישימח ןיב רבדה
 ןתינש תובכרומ תגרד -- סיטרכה יבג לע תויב
 ,םייתבכש-בר תוחולל ונעגה זא .דיב הטטרסל
 התיה הדוקנל הדוקנמ םירוביחה תמישר םהבש
 וקיפהש םילכ חתפל ונילע היהש ,תכבוסמ הכ
 יטרפ לכ ומשרנ ולא תוארוהב .טוויח תוארוה
 ,הדוקנל הדוקנמ טוויחל שורדה עדימה

 ונחקל תמאב" ,ינוט רכזנ ",םהה םימיב"
 -יחו ,םימודאו םיקורי ,םילוחכ םיטוח ונידיב
 הבכרהה ידבוע .תומחלהב םיביכרה תא ונרב
 :םהל התרוהש תבשחוממ המישר יפל ודבע
 'ג ןיפ רבחו 'ב םוקמב ותוא עקת ,'א ביכר חק'
 '.'ד ןיפל

 -רסהש וניאר ,התלע תובכרומה תמרש לככ"

 ,,םישוא
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 ליבויש ,םישמתשמה תוקלחמ לכ ןיב ,ףיקמו
 ללכב דיחי בלושמ ינכמ ם"'בית זכרמ תמקהל

 .הרבחה
 תויורשפא קפסל הדעונ ונלש הצובקה"

 תלעפה תלחתהב םיכמות ונחנא .הרבחל םי"בית
 ,הרשכה ,הקזחא :םישדח םילעפמב תכרעמה
 תכרעמה תא םיאתתש הנכות חותיפ לש בולישו

 ".םיידוחיי םימושייל
 םהש ,ם"בית ישמתשמ לכ יכ ןייצמ קיד

 בולישב ךרוצל םיעדומ ,םילודג היישעת ישנא
 -יטבמה םיישממ תונורתי המכ ותרבחל יכו ,הז
 לש םידבועה תווצ :המגודל .התחלצה תא םיח
 תוקיתוו תויתיישעת תורבחבכ אלש ,הרבחה
 תווצה" .הליעפ הרוצב בושחימב ךמות ,רתוי
 םישנאה עונכשב קוסעל ללכ ךירצ וניא ונלש
 ידכ השק דובעל וילע .ם"ביתב שמתשהל
 .תופסונ תוכרעמל תושירדב דומעל

 ,הדובע תונחת 1 20-מ הלעמל םיליעפמ ונא"
 ,דחוימב ךכל ורשכוהש םישמתשמ תואמ עברא
 -רוצ לע תונעל םילגוסמה ,יזכרמ הכימת תווצו
 םנמא בולישה תייגטרטסא םא םגש ךכ .םהיכ
 איבהל תנמ לע דואמ הברו השק הדובע תשרוד
 תונורתיש רורב ירה ,תוישממ הקופת תוילעל
 ".התחלצה תא ירמגל םיחיטבמ הלא

 הצחמל םיכילומה ןונכ
 תועצמאב יוארכ טטרסל םילגוסמ םניא םיטט
 ,טוטרס ירזע שומישל ונסנכה יזא .ןורפיעו ריינ
 "דמו הגוצת יכסמ וליעפהש תויטמכס תוליבח
 בצעמל וא ןנכתמל ורשפיא ולא תוליבח .תוספ
 טוטרס ידי-לע ,תיתוזח ןונכתה תא גיצהל
 .ךרוצה יפל םתזזהו ךסמה יבג לע םיביכרה
 הדובע התיה חולה לש סופיטבא תסרג תיינב
 רחאמ ,הטושפ התיה הקידבה .תיסחי הלק
 התיה םהה םיביכרה לש תוילאנויצקנופהש
 האבה תיניצרה תוחתפתהה .יידמל הכומנ ןיידע
 אלש דע ,ךבוסמ הכ ךפה קלחה רשאכ התיה
 הדובע םגד וא סופיטבא תונבל ללכ ונלוכי
 הימדהה תסיפת תא ונסנכה הז בלשב .ינושאר
 הנכות םגד תריצי השעמל איהש ,(היצולמיס)
 "כתה לש הקידבו חותינ רשפאמה ,ןונכתה לש
 יסדנה םגד והז השעמל .ורוציי תלחתה ינפל ןונ
 .(501-7א \ ₪ ₪0 ₪ כ) הנכות תרוצב ינושאר

 םיליעפמ ונאש ןושארה הימדהה ךרעמ"
 םילגוסמה ,םייתוגהנתה הימדה ירזע ללוכ
 המרב ןונכת לש תוילאנויצקנופ הימדהב גיצהל
 ונא ,םיפסונ ןונכת יטרפ תפסותב .רתויב ההובג
 הווש טעמכ איהש ,המרל עיגהל םילגוסמ
 םיימינפה םירטסיגרה תמר -- תיסיפה הרמוחל

 לש ונמזמ הברה לזוגה בלש והז .הנוכמב

 ונל רשפאמו ,םדקומה ןונכתה יבלשב ןנכתמה
 םירטסיגרה ןמויל עדימה תמירז תא ראתל
 חתופ ,ז6%1א1 ,הזכ הימדה יעצמא .וללה
 הלעפה תורוצ לעב הימדה יעצמא והז .לטיגידב
 .תובר תומרבו ,תובר

 ןונכתה טוטרס תנמזה אוה אבה בלשה"
 תיתרוסמ הרוצב םיראותמ םימישרתה .בשחמל
 -כתה .םילבקו םידגנ ,םירוטסיזנרט לש ףסואכ
 לש יגול רואית ,יידמל טרופמ תויהל לוכי ןונ
 וכ:6%1א  תלעפה לש תפסונ הרוצ .ןונכתה
 וא םיגתמ תמרב ןונכתה תא ראתל ונל תרשפאמ
 .םייפיצפס םירוטסיזנרט

 בוציעה תא םיניזמ ונא ןוסדאהב ןאכ"
 ךרד ןוקיליסמ רצויש יפכ ןונכת לש יסיפה
 םילודג ינימ יבשחמ ,ם"בית הדובע תודמע
 תלוכיו םיללכושמ םייפארג םיכסמ ילעב
 -מומ םיעצבמ םינותנה תנזה תא .ןייוות טוטרס
 -יליס לש תויסיפ תובכשב ןונכתה תא ןכו ,םיח
 תכרוא ןונכתה לש הז בלש תמלשה .תכתמו ןוק
 ,יתימא יסיפ ןונכת םינובשכ .םיכורא םישדוח
 -תהה ןיב םיימינפה םירוביחהש דיפקהל בושח
 יגולה ןונכתל קוידב ומיאתי םינושה םינק
 לש טרופמ רואית םיקיפמ ונא ןכל .ירוקמה
 יגולה רואיתל ותוא םיוושמו םירוביחה ךרעמ
 -לחה תומש ןויצב תויועט םיקדוב ונא .ירוקמה
 ךות ,םירסח םינקתהו םירוביח ,םיקלח וא ,םיק
 םיעייסמה ,המצוע יבר רזע ילכ רפסמב שומיש
 ואזתא6סאא561) ןונכתה תא תמאל
 םיליחתמ םג ונחנא הז בלשב .( 8
 -כטה יקוח לע יהשלכ הריבע העצוב םא קודבל
 למשחה יקוח ,םירוטסיזנרטה לדוגב -- היגולונ
 .חתמה תומרו םיסמועה תויומכ תניחבמ --

 ונא ,םייגולה םיעוציבה ןמ םיצורמ ונאשכ"
 לש ידוסי ןומזית חותינו טרופמ חותינל םישגינ
 אוה רתויב בושחה ןאכ .םיינויח םיקלח רפסמ
 "ירד תא םאות ילאנויצקנופה ןונכתהש אדוול
 ינקתמ םיליעפמ ונא ךכ םשל .ןומזיתה תוש
 "משח םילגעמ תלועפל דואמ םיכבוסמ הינדה
 תויעב םירתופה ןומזית תומיאל םינקתהו ,םייל
 -כרומ תויטמיתמ תויצקנופב שומיש ךות הלאכ
 הגוצת ונינפלש םיחוטב ונחנאשמ .רתויב תוב
 לש תומידמ תופמ תואצוי ,ןונכתה לש תיתימא
 תספדמ ,(ץ1.סדד₪) ןייוותה ךותמ בבשה
 םיתעל .םייקנע ריינ תונוילג ליכהל היד הלודגה
 תוריק םיסכמ הלאכ תונוילג האור התא תובורק
 לש (1.א+00דְ) דומיעה יטוטריס ולא .םימלש
 רסמב ןונכתה ינותנ לכ תא םירגוא ונא .בבשה
 ןונכת לוהינ תכרעמ תועצמאב להונמה ,םינותנ
 "ותנה לכל ףסה תרמוש איהש ,5 תארקנ
 םתוא לכ רובע םינותנה קשמימכ תלעופו ,םינ
 .יתרכזהש 60 ילכ

 דמע ןונכתה יכ ונאדיווש רחאל ,ףוסבלו"
 תוינבתה תא םירציימ ונא ,טרפימה תושירדב
 .יתימאה ןוקיליסהמ קלח רוצייל ושמשי רשא
 ,עדימה לכ תא םיכפוה טושפ ונחנא ךכ םשל
 לש הרדסל ,תונושה הדובעה תונחתב ףסאנש

 -בר בכרומ ךילהת םירכועה ,םיווקו םיעלוצמ
 -ולג תא םירצויו ,היפרגותיל-וטופ לש ,יבלש
 בוציעה תספדהל תושמשמה םוליצה תופ
 ".ןוקיליסה ינפ לע יפוסה

 רוצייל רבחתמ בשחמה

 דקפתי לגעמהש ךכל גואדל אוה ונלש דעיהי'
 רמוא ",רשפאה לככ רהמו תמלשומ הרוצב
 1.81 תצובקל רבעב ךייתשהש ,יטסירכ רטיפ
 חותיפ לע 1811.06+ םע התע דבועו 6\₪
 רובע הצחמל"םיכילומ לש השדח היגולונכט
 ,ךכ לכ הריהמ הז םוחתב תומדקתהה"' .לטיגיד
 היגולונכטה ,ירוקמה ןונכתה ידעיב העטנ םאש
 קקרזנ אבה רושעב .ונינפ לע ףולחל הלולע
 ונא .רוצייל ם"בית ילכ לש רתויב לודג רפסמל
 ליכמה או0% בלושמ לגעמ תונבל התע םיסנמ
 םיליחתמה ,םידרפנ רוציי יבלש 300 תוביבסב
 ".תימלוגה ןוקיליסה תסיפב

 לעפמל 6אאו תסנכהל תונורתי םימייקיי
 .רטיפ רמוא ",(16) םיבלושמ םיבבש רוצייל
 טעמ םע ,דואמ תיטקאפמוק הביבס יהוז"
 .םידימתמ םייונישל םיליגר םלוכש ,םישנא
 דימ שגופ התא ,רוצייה רוזיאל סנכנ התאשכ
 6% ,וניבגלש ךכ .בשחמ"ינימ וא ורקימב
 תיינבו ,בשחמל בשחמ ןיב רשק תריצי ושוריפ

 .תשר ןיעמ
 יוסינ תצובקכ םילעופ ונא הנורחאה הנשבי*

 -לוסנוק םשב ,וטלא-ולאפמ םיצעוי תווצ רובע

 תססובמה (:'\או תכרעמ תיינבב םיקסוע םה .םוי

 .תונקתהה יתשמ תחא תאצמנ ונלצא .סקאו לע

 6  םישנא
 םיבשחטו

 תבכרה ןיינב תא תימשר ונחתפ הנורחאל קר
 תוכרעמהו ,ןוסדאהב (:/8111) שדחה םיבבשה
 ,הנוש !6 רוציי .בורקב םש ולעפוי םהלש
 -וסה תרצותה תסיפת לע ססובמ אוהש רחאמ
 ,םיבשחמ האמ תונבל םיליחתמ ונחנא םא .תיפ
 .ינשה הצקב םיבשחמ האמ לבקל םיפצמ ונא
 רצומה םא םג ,!6 רוצייב םיליחתמ ונאשכ לבא
 םילולע ונא ,ףטוש רוצייב םינש רבכ אצמנ
 םא .רוצייה ךילהזו ףוסב תומכה ןמ 75% לבקל
 קרש ןכתי ,וגוסמ ונינכש ןושאר אוה הז רצומ
 תולע .הכלהכ לעפת תרצותה ןמ זוחא תירישע
 תיפוסה תרצותה יזוחא הבוגב היולת רצומה
 -גוסמ ונא תוריהמ וזיאבו ,הילא עיגהל לכונש
 דואמ ונל בושח ןכל .הלא םיזוחא רפשל םיל
 תושעלו ,ויטרפל רוצייה ךילהת תא ןיבהל
 תגמ לע ,ןונכתה בלשב דוע ונתלוכי בטימכ
 תושרהל םילוכי ונניא .תרצותה תא לידגהל
 ,ןמזה לכ םינונכתה תא ןקתלו תונשל ונמצעל
 הארנש דע רוצייה לגעמב בושו בוש םצירהלו
 ".דבוע הז"ש

 6: /\12-לו 16--ל דיתע שי

 ',רתוי השק וליפא היהי אבה םיקלחה רוד"
 תיזכרמה דוביעה תדיחי .ינוט רמוא
 ,וישכע ןאכ םינוב ונאש ,סקאו-ורקימ
 (רקל .דחא בבש יבג לע םינקתה 0

 תודיחי ןוילימכ לע םירבדמ ונחנא ,אבה ןונכתה

 התוא נ םא .דחא בבש יבג לע תונוש

 אבצל ק תע םידבוע ונא הבש הרוצב
 ,םינש שמחל וא ,םיננכתמ לש םלש תנמ לע

 ילכ חתפל ךישמהל ונילע ןכל .תאז תושעל

 ".םישדח ם"בית



 תכרעמ תנקתה תיאדכ המכ דע

 ה
 ןסיי'צ ןאווליס

 ,הי'גרו'גרדייהקולב סדקתמה ןונכתה תווצ שיא ,בתוכה

 תנקתהב הכורכה תילכלכה הניחבה תודוסי תא טטרסמ

 םירטמאראפ תרזעב ,דודמל לכונ דציכ .ם"בית תכרעמ

 ?ם"בית תכרעמ לע הקופת תולע סחי תא ,םירכומ

 תכרעמב שומישב יפסכה חוורה תא ןוחבל ידכ
 .הקופת סחי גשומה תא רידגהל שי ,ם"בית
 ויהש הדובעה תועש רפסמ ןיב סחיה וניהד
 ינפל תמייוסמ הדובע עצבל תנמ לע תושורד
 הדובעה תועש רפסמ ןיבל ,מ"בית תכרעמ תנכה
 .מ"בית תכרעמב הדובע התואל תושרדנה

 תועש תומכ לש םיסחיה תא ןוחבל יד אל
 הקופת סחי לבקנ תאזכ הקידבב ירהש ,הדובעה
 ביכרמש לככ .מ"בית תכרעמ התואל הנוש
 ,רתוי ןטק ,מ"בית תכרעממ עפשומה ,הדובעה
 הדובע ביכרמ םא :המגודל .ןטקיו ךליי סחיה
 ךשמנ ,מ"בית תכרעממ עפשומש ,תמיוסמ
 הקופתה סחיו ,מ"בית תסנכה ינפל תועשש 0
 ךשמית מ"בית תכרעמב הדובעה ,1:3 אוה
 -שומה ,הדובעה תועש רפסמ םא .תועש 0
 אוה ,תכרעמה תסנכה ינפל טקיורפב תועק
 ויהי תכרעמה תסנכה רחאל) תועצש 0
 הקופתה סחי היהי (תועשש 0

= 20,000 
 14,000 = אב

 התיה טקיורפב תועקשומה תועשה תומכ םא

 הקופתה סחי היהי ,0

= 40,000 
34,000 

 עובק ךרע וניא הקופתה סחיש ,םיאור ונא
 תכרעמל דיחא ךרע לבקל ידכ .תכרעמ התואל
 ,הדובעה ביכרמ תא איצוהל ונילע ,תמיוסמ
 בושיח ךותמ ,מ"ביתה תכרעממ עפשומ וניאש
 .סחיה
 :תורדגה

 ינפל טקיורפל שורדה תועשה רפסמ = 1,
 .מ"בית תכרעמ תסנכה

 -שומ ןניאש ,ּזָו ךותמ תועשה רפסמ = 1
 .מ"בית תכרעמ תסנכהמ תועפ

 ביכרמ עוציבל שורדה תועשה רפסמ = 1
 רחאל מ"בית תכרעממ עפשומש ,הדובעה
 ינפל העוציב ךשמש הדובע) תכרעמה תסנכה
 .(11,--11, היה תכרעמה תסנכה

 רל .(11,-- 4. : 11, = הקופתה סחי = קץ:
 לכב ,תמדוקה המגודב תאז החסונב ונשמתשה
 .שילשל הוושה ההז סחי םילבקמ ונייה םירקמה

 רוצייה תולע תדרוה תא תנייפאמה החסונה
 :היהת
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 % םישנא
 םיפשחטו

 1 החסונ

 6.0=א+(1,- )ה --- 6

 תכרעמ תסנכה י"ע רוצייה תולע תדירי = 6
 ;מ"בית

 תכרעממ עפשומש הדובעה ביכרמ =
 ;מ"'בות

 דבועל הדובע תעשל תעצוממ תולע =
 "ורדה ,מ"'בית תכרעמב הדובעה תועש = 11,

 'הדובעה עוציכל תוש
 לש הדובע תעשל תעצוממ תולע = 6

 ;מ"בית תכרעמב הדמעה
 תא ףסכ לש םיחנומב גציימה עובק = א

 .מ"בית תכרעמ תסנכהמ עבונה ,ףיקעה ןוכסיחה
 ךכ םשל .ךירעהל שיש םוכס אוה א ךרעה

 ןוכסיח לש םיירקיע םיפיעס השישל סחייתנ
 "יבה ךשמ רוציק ;רצומה תוכיא רופיש :ףיקע
 תושמתשמה תוינכותה ןיב רתוי בוט רשק ;עוצ
 עצבל ןתינ אל םהבש םירקמ ;םינותנ םתואב
 :מ"בית תכרעמ תרזעב אלא המישמה תא
 תנטקה ;םידממ השולשב ןונכית תורשפא
 : .םדא חוכב תולתה

 ₪,-אתו ךרעב 1 החסונ יפגא ינש תא קלחנ

 .2 החסונ תא לבקנו
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 ו ו ו
 הקופתה סחי תא אוצמל לכונ 2 החסונ ךותמ

 תולעב ספא ןוכסיח לבקל ידכ שורדה (ץ₪)
 .החסונב 6 < ₪=0 תבצה ידי לע תאזו ,רוצייה

 ה +6 %

 ו 1 זו 11

 :החסונבש םירטמאראפה יכרע תאיצמ
 היולת מ"בית תדמע לש הדובע תעש תולע

 תיינק תולע ;הרמוחה תולע :םיאבה םימרוגב
 -פית תולע ;ןומימה תולע ; הנכותה חותיפ וא/ו
 תקזחא ;םדא חוכו םיעצמא ,תכרעמה לוע
 תיתשת תנכה תולע ;חוטיבו םינוקית ,תכרעמה
 הלהנמו ןומא ;תכרעמל םיפסונ םירזעו חטש
 ;תכרעמה לש יאלבה ךשמ ;תכרעמה ביבס
 .תכרעמה תלוצינ

 ךותמ ,המגוד תאזב תאבומ המגדה םשל

 -פסמב שמתשהל ןיא .ב"הראב התשענש הקידב
 תכירעל סיסבכ םהש יפכ תואחסונבו םיר
 וק תנתונ המגודה ,תאז םע דחי .תויאדכ תקידב
 ברימ תא תללוכו ,אשונה תריקחל ךרדו החנמ
 .םיעיפשמה םימרוגה
 תדמע לש הדובע תעש תולע - ₪6 תאיצמ
 מ"בית
 ,ךסמ ,670 ללוכ ,הרמוחה תולע .1

 ,ןייוות ,תספדמ ,יטפוא טע ,רזייטיגיד
 0 'וכו ןורכיז

 50,000 תימושיי הנכות ללוכ ,הנכות .2
 0 תעצוממ ןומימ תולע .3 9 6 ₪

 יתשב תכרעמה לועפית .4
 % 0 תורמשמ

 8" 0 תכרעמה תקזחא .5
 8% 0 םירזעו חטשה תנכה .6
 8% 0 הלהנימו ןומיא .7

000 

 .םינש שמח לש תחפ .8
 ללגב) 80% לש תלוצינב תורמשמ יתש .9

 .(הדובע תוקספה
 הנשל תעצוממ תולע ,ל"נה ךותמ

 ו ו ,0

 תלוצינהשכ תורמשמ יתשב תודמע עברא
 .הנשב תועש 12,800-כ תונתונ ,80% לש
 הדובע תעשל ריחמהש ,ןאכמ

 ₪6 = 3550908 = 27.18 8/העש
0 

 םושמ 80% לש תלוצינ ןובשחב ונחקל
 ףידע ,דועו .הדובע תוקספה רפסמ ויהיש
 הלולעש ,האלמ תלוצינב דובעת אל תכרעמהש
 יידמ בר ןמז הכחי שמתשמה ובש בצמל םורגל
 .תכרעמהמ הבוגת תלבקל

 .הדובע תודמע עבראל התיה ל"נה המגורה
 ;דריי הרמוחה ריחמ ,תודמע תוחפ שיש לככ
 חינהל ריבס הדמעל ריחמה ,לכה ךסב ךא
 ךותמ קר לבקתהל לוכי יתימאה ךרעה .הלעיש
 .השדחה תכרעמה תולע תא לולכיש בושיח

 קלח לטונה ביכרמ לכ תעפשה קודבל ידכ
 תכרעמ רובע ,₪א6 יכרע לש הלבט ןיכנ ,תויולעב

00 

 םינש שמחו עברא ,שולש רובע ,תודמע 4 לש
 .תורמשמ שולשו םייתש ,תחא רובעו יאלב לש

 2 הלבט

 .87-ב הדמעל הדובע תעש תולע

 תורמשמ רפסמ תולע
 1 2 3 הנכות/הרמוח
 :יאלב תונש שמח .1

1.00 4 21.56 38.44 
000 9 2719 49.69 
000 4 32.81 60.94 

 :יאלב תונש עברא .2
000 0 22885 41.02 
000" 9ְ 2930 [53.9 
 66.79 35.74 9 .0ס

 :יאלב תונש שולש .3
000 3 25.00 45.30 
0000 22.12 2.3 7 

0000 2.2 1.09 9 

 6  םישנא
 םיבשחובו

 קת ךרואל תחפ 4
 תיילע לע תורכינ
 הכימתהו הלעפהה
 .תחפה ןמזב היולת
 / ,לועפיתה לש העובקה תולעה לשב <
 ול תמרוג ,הנכות/הרמוח תולעב 67% לש
 ,הלבטה לש ןותחתה קלחב 7"30%מ תוחפ לש
 םורגת ,הנכות/הרמוח תולעב היילע 40% וליאו
 .הדמעה ריחמב 25%-כ לש היילעל
 רשאכ תלבקתמ ,תכרעמהמ תיברמה תלעותה 4
 .תורמשמ שולשב םידבוע

 ידכש םיאור ,2 החסונב ףסונ ןויע ךותמ
 ךרעה ,תיאדכ היהת תכרעמהש

+ 

 חו

 הלהנהה םא) רוצייה סחימ לודג תויהל בייח
 הווש ,הרישי יתלבה תלעותה ,א-ש העבק
 תויהל בייח א יזא ,ךרע א"ל ונתנ םא .(ספא
 סחיה אוהש ,א/ו1, < אח רוצייה סחימ לודג
 הדובע רכש תיילעו הרישי יתלבה תלעותה ןיב
 1, או ,אש תא ונעבקש רחאל .(8₪:,11) הדמעל
 סחי תא בשחל ןתינ ,(הלהנהה י"ע עבקנש) א -ו
 תכרעממ ספא תלעות תלבקל ₪1 שורדה רוצייה

 .מ"ביתה
 ץא:-א+א/ - אח

 ךשממ עפשומ או בושיח םגש בל םישל שי
 תא םיבשחמ ונאש םושמ ,תכרעמה לש תחפה

 הנש ידמש ןובשחב תחקל שיו ,עצוממב

 עצוממה ריחמה ,ןכל .הדובע תעש יריחמ תיילע היהת
 .לדגי תחפה ךשמש לככ הלעי

 ה סחי ,ץ:אז תא ונלביקש רחאל

 ,תכרעמהמ ספא תלעות תלבק ךרוצל שורדה

 החסונהו .%6 יופצה רוצייה סחי תא בשחנ

 :היהת ,( א ,תולעה תתחפה בושיחל

 יא + ץ-אז) . 11,

 ו המגוד
 0 +62 תכרעמה תולע

. 
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 לש סקאוורקימ תרמוח לע תססובמה השדח
 .לטיגיד

 4 דעב הדובע תרשפאמ ,השדחה תכרעמה
 הסינכה תולע תא תיתוהמ הליזומו תונחת
 תכרעמב הדובע תנחתש איה הכרעהה .ם"ביתל
 האממ תוחפב רחמותת סקאוורקימ תססוכמ
 לוכשאכ םג לעפת השדחה תכרעמה .רלוד ףלא
 .רתוי םילודג םיסקאול (61.0815₪)

 הדובע תנחת לע ףארגרטניא העידומ דוע
 ירקיעה הדועייש ןאזטאקאס 32 ,השדח
 סופתל ילבמ סדנהמה לש ונחלוש לע םקמתהל
 םישקמ חול הליעפמ הדובעה תנחת .בר םוקמ
 תונכיתל םינתינה דעי ישקמ 57 ובו בחרומ
 הלבטה תא ףילחהל אבש ףוריצ ;ןורבכעו
 .הליגרה

 םייללכ םיעוציבל שמשת השדחה הנחתה
 םע סקינוי הלעפהה תכרעמ לע ךמתסתו םיפסונ
 .סוד-טפוסורקימ הלעפה תכרעמב יסיפ יעוציב

 לע ססובת ,תויביסה 32 תב ,הדובעה תנחת
 ילעפמב ,אקווד לארשיב חתופש 32032 מ"'עי
 .סרוטקוידנוקימס לאנוישנ

 היצלומא הנחתה עצבת ,יפארג ףוסמכ
 מבילו /1200-ל ,4014 סקינורטסקש ףוסמל
 .רלוד ףלא 25 -- יופצ ריחמ .0

 קינעהל ךישמת ,עדונ ךכ ,סקינורטסיא
 המלאק תוכרעמב םיקיזחמה היתוחוקלל תוריש
 ידיל המלאק תונכוס לש האלמ הרבעהל דע
 .םיסדנהמ לארנ'ג

 םיבשחמ יבג לע םינייוול ןונכית
 0 ב ניצול ל יש

 םיניוול יקלח דוחייבו ,םידחוימ הפועת יקלח
 ללכ ךרדב םירצוימ םניא ,ללח-ינכוש רתיו
 םיקלחה תומכ ןכש םי'ביו ם"בית תוכרעמב
 אוה םהב שרדנה קוידהו ,תיספא איה תיפוסה
 .תינדי תישענ הדובעהש ,בר הכ

 קלחכ הארנש המ תא הרציי טפארקריא זוי
 .ם"בית תכרעמ יבג לע רצויש ןושארה יללחה
 .ואדמ1.841 1 תרושקתה ןייוולל דעוימ אוה

 תא תלעונה תדחוימ הטלפ ,רבודמה קלחה
 עובק לולסמל ותסנכהל דע ןייוולה יבציימ
 רצויו 6. אא תנכות תועצמאב ןנכות ,ללחב
 -רטויפמוק בשחמ ידיב הלעפוהש תמוסרכב
 תא בשקיתש דחוימ קשממ ורציי זויב .ןוי'זיוו
 "םהיניב םירבדמ" םניאש ,יו-יסו 630
 .ללכ ךרדב

 ןחבמב ףתתשהל םיצור

 שער בורב ,ןוי'זיוורטויפמוק הזירכה זאמ
 לע מבי םע המתחש םכסהה לע ,המוהמו
 תורשע ועיבה ,השדחה 60% 5000 תכרעמ
 הלעפהה ינחבמב ףתתשהל סנוצר תא היתוחוקלמ
 -עפמב וכרעייש ,תכרעמה לש (:דג ד5ד'צ)
 .םהיל

 תושדח תוזרכה
 ןוי'זיוורטויפמוקל

 תבלשמה ,השדחה 6:08 5000 תכרעממ דבל
 יסחי םינותנ סיסבו 4300 מבי ירקיע בשחמ
 ןוי'זיוורטויפמוק תשדחמ ,לוחכה קנעה לשמ

 :םיפסונ םימוחתב םג
 דוציב תנחת איה 6128 3000 הדובעה תנחת

 68010 הלורוטומ דבעמ תססובמ םיהובג םיע

 -בעמ תסרג ,סקינוי הלעפה תכרעמב תלעפומו
 .4177 תוד

 ןורבכע תועצמאב םג לעפות הדובעה תנחת
 בוציע םהבו םימושיי לש בחר ןווגמב ךומתתו
 -וציבל ףסונב תאז ,ינורטקלא ןוכית ,ידממדוד
 .םיבושיחו םילילמת דוביעכ "םיידרשמ" םיע

 א6 תונוכמב הטילשל תדחוימ תכרעמ

 תליבחו הייפצ-יפוסמ ,יאמצע מ"עי תללוכ

 השדחה תכרעמה לש היוניכ .םימושיי תונכות
 םישורדה םינותנה .:0]10818"(4א אוה
 -ותנה סיסבמ םירבעומ םידוביעה עוציב םשל
 הארנכ ,םיגצומו לעפמה לש יזכרמה םינ
 יליעפמ תוחונל -- ףוסמה יבג לע ,הנומתב

 .א6"ה תנוכמ
 תבחרומ הסרג ןוי'זיוורטויפמוק העיצמ דוע

 השדחה הסרגה .628 4000 הקיתווה תכרעמל
 תרושקת יעוציב תרשפאמ ם'ביתה תכרעמ לש
 -יבח לש רכינ רפסמב הכימת ,םיבחרנ תושירו
 היישעתב תולבוקמ בשחמ-החנומ-ןוכית תול
 .םיבחרומ תונכית יעוציבו

 הלעפהה תכרעמב תדייוצמ 605 0
 .איה ףא השדח הסרגב 6 08 4א

 הנכותה יעוציב תא תבלשמ 60% 0
 ףא השדח הסרגב 6208 4א םימושייה-תבר
 .בלושמ םינותנ סיסבב תכמותו ,איה

 דעב תכמות תכרעמה לש השדחה הסרגה
 םילגוסמ םהמ 16 .תינמזוב םישמתשמ 6
 .הקיפארג-יססובמ םימושייב דובעל

 0107 801.-ל השדח תכרעמ

 תכרעמ הגיצמ א טדסדאסו.ד6אסז.ס0צ
 היורקה ,תכרעמה .46וצ תרדסב ,השדח
 32 ןב יאמצע יפארג בשחמ איה 0 ווו
 תמצועמ תשלושמו הלופכ ותמצועש תויביס
 לורטוטוא 46 תרדסב םימדוקה םיבשחמה
 .890,000-ב השדחה תכרעמה תא הרחמית

 -חרה ,(ודרולוק ,רבנד) הרבחה העיצמ דוע
 ןונכיתל הקיפארגה תנכותל םירופישו תוב
 אוה םירופישה דחא .7000 הרדסמ רוציילו
 עדימ תרבעהל םיננקותמה 1685 ידבעמ תללכה
 ם"בית תוכרעמל לורטוטוא תוכרעמ ןיב יסדנה
 .םירחא םינרצי לש

 ם" בית וטו

 ...םשוב קובקבל -- בוציע טרפב התכו ןויידיוורטויפמוק

 תינבתהו הכוזה קובקבה

 תורפסמב ישילשה דמימה

 (ו6ד12585)

 -וד םיחטשמב הביקעל תשמשמ תרפסמ
 המ םלוא .םיטוטריסל -- ללכ ךרדבו םיידממ
 -ושיי ?םיידממ תלת םיפוג לש הביקעל רשאב
 הלא םה תוידממ"תלת תורפסמ םישרודה םימ
 תורוצת ,םילסופמ םיפוג רחא בקעמ םיללוכה
 .(םירצומ תקתעה) "ךופה" ןונכיתו תולקועמ

 החתופ הנושארה תידממ תלתה תרפסמה
 50816 ןכו0וזו2₪א ידיב םינש עבש ינפל
 תורפסמ וחתופ הנשכ ינפל קר םלוא ,אילפמ
 השולש לע םויה רבודמ ,לכה ךסבו תופסונ
 ,80א16 לש רצומה דבלמ .דבלב םירצומ
 או6אס 60א180ו. לש תרפסמה תמייק

 ידיב תרצוימה ,תפסונ תרפסמו 55
 .הקינורטקלאה ףגא ,סאלגאד לנודקמב הביטח

 היגולונכטב תשמתשמ תורפסמהמ תחא לכ
 תרצותמ תאז .םינוש םילדגל תמאתומו הנוש
 תילוק הביקע תייגולונכטב תשמתשמ 016
 יבושיח יפ לע תואצמיהה תדוקנ תעיבקבו
 קנע יפוג רחא בוקעל תלגוסמ איה .םישלושמ

 "טע תרזעב ,לגר 10א10א10 חפנ דע -

 -- יסיסבה הריחמ .לבכל רבוחמה הביקע

 "צמה בשחמ לכ םע לעפת תרפסמה .0

 .88232 וא יליבקמ קשמב דייו
 ₪168א0 לש רצויה תיבמ תרפסמה

 תייגולונכטו א 56108 הנוכמ 600

 םירטמויצנטופ לע תססובמ הלש הלועפה

 עורז תחלשנ ונממ ,תרפסמה סיסבב םייוצמה

 עיגהל תלגוסמה ,טובור עורז תייומד הביקע

 םע לעפת איה .דבלב םישטניא 17 חווטל

 םיישיאה םיבשחמהו ןוי'זיוורטויפמוק יבשחמ

 .587,000 -- יסיסב ריחמ .מבי לש
 לאנודקמ לש רצויה תיבמ ,תישילשה תרפסמה

 איה .םיטנגמורטקלא תרזעב תלעופ ,סאלגאד

 תודייוצמה ם"ביתה תוכרעמ בור םע לעפת

 .814,000-כ הריחמו 88232 קשמב
 תדעוימ תונושה תויגולונכטהמ תחא לכ

 .שורדה םושייל םאתהב ,םירחא םיעוציבל

 בשחמה גצמ לע קובקבה

 העיקשמ סרוטומ לרנ'ג
 תוחמתמ ם"בית תוכרעמב

 חתוחמתמ ם"בית תוכרעמל ךייש היהי דיתעה
 -מתשמה תוכרעמ ןתוא .(1:א אד 881 5ו8)
 ווציי יכילהת יבגל "םיקוח"בו תודבועב תוש
 'נגילטניא הטיפש עצבל תולגוסמ הנייהת רשאו

 ,הרקב רקיעבו רוציי יכילה לש תיט
 זוחא !| הנורחאל השכר סרוטומ לרנ'ג

 !%א- ,תינרופילק הרבח לש היתוינממ
 הנקתהו רוציי ,ןונכיתב החמתמה ,אסוא1

 .תוחמתמ תוכרעמ לש
 דעצ השיכרה דעצב תואור תורבחה יתש

 -וליפב יוניש לע םג דיעמ אוה .בושח יגטרטסא
 ,סרוטומ לרנ'ג לש תידיתעה לוהינה תייפוס
 סרוטומ לרנ'גש םירובס קוש יפיקשמו
 תויטנגילטניאה תוכרעמה תא לולכל תדתעתמ
 "וכמ לש רוצייה יווקב א אסו/1.=ס6₪ לש
 ,תויעב ןוחביא םשל רקיעב ,דיתעה תוינ

 הז לעופ ,61%-| ,הרבחה ירצוממ דחא
 ודיקפתו ,אקווד קירטקלא לרנ'ג לעפמב רבכמ
 יקלח תא גיצמ אוה .לזיד יעונמ יאולחת ןחבאל
 שמתשמה תא החנמו יפארגה גצמה לע עונמה
 ואדיו גצמ יבג לע -- םישורדה ןוקיתה יכילהב

 .הוולינ
 42% םויה דע הבשחימ סרוטומ לרנ'ג

 תאז ,הילעפמב םיעצבתמה ןונכיתה יכילהמ
 תדתעתמ איה .רושעה תליחתב 18% תמועל

 תליחתב םיזוחאה תאמב בשחוממ ןונכינול עיגהל

 .אבה רושעה

 םיחפוקמ םניא םיטובורה

 תונחת יתש העיצמ (.פילק וטלא ולאפ) המליס

 (בשחמ תרזעב רוציי) ם*.,: יעזציבל הדובע

 קיפתש .1א6/אאו איה הנושארה .הקיטובורו

 רובור ימושיילו רוצייל תוידממ-תלת תוינכות

 80₪06א1 איה היינשה .תיתיישעת הקיט

 לש ןווקמ יתלבו ןווקמ תונכיתל תדעוימה

 םיטובור לש היצלומיסלו םייתיישעת םיטובור

 %%  םישנא
 םיבשחונו

 הלא
 דבלב 861,100-ב 0800 אודו 0
 5 לורוה םס תרחהדהת יאדצבטה תרומה יחש
 לש מוח לע תוססובמ הדובעה תונחת יתש

 דב תעצומ !5ו6אאו

 .ולופא

 תיתלשממ הכימת
 ם"ביתלךוניחב

 אקווד הדנקב םיאור דלונה תא .ונלצא אל ,אל
 הלודגה ם"בית תמצעמ הניא יכ םינעוטה שיש)

 .(ללכו ללכ לארשימ
 תונרק הדסיי תידנקה תילרדפה הלשממה

 יאשונב הכרדהו ץועיי יזכרמ המיקהו תודחוימ
 לכל קפסמה חוויד זכרמ םקוה ןכ .ם"'בית
 םיחותיפה לכ לע אלמ עדימ ם"ביתה ישמתשמ

 .םינורחאה

 50112 אס 1 זא6

 יתימא ןמזב

 תנחת יכ תנעוט (.פילק ,וגאיד ןס) או: א
 או: א1 א 9200 םגדמ ,החתיפש תיפארגה הדובעה
 םימצע דוביע תרשפאמה הנושארה הנחתה איה
 יעוציב הדובעה תנחתל .יתימא ןמזב ךסמ לע
 .םימכחותמ 3=ןג

 ףתושמ טקייורפ
 6,:-לו המלאקל

 לרנ'ג לש תונב תורכח ןה ם"ביתה תורבח יתש
 יכ םאה הרבחה העידוה הנורחאל .קירטקלא
 הנכות תליבח וידחי וקיפי תורבחה יתש
 .הסדנהו ןונכית יעוציבל תבלושמ

 >81א1₪-ל םישדח םיבשחמ

 ינוניבה-חווטל םיבשחמ ינש הגיצמ םיירפ

 .הלש תמייקה םירצומה תרדס תא םירפשמה

 דמותמ 9750-ו 9650 ימגד ,םישדחה םיבשחמה

 םידעוימ םהו %251,000-בו %146,500-ב םירח

 םיעוציבו םייסדנה םיעוציב ,ם"בית יעוציבל

 .םייעדמ

 וטוא-קמל תב הרבח

 תדסיימ (טיקמ -- לארשיב גוציי) וטואיקמ

 השדחה הרבחה .6!אוז;א םשב תב הרבח

 6:1א-לו הקיטובורל ם"בית ילכ רוצייב החמתת

 . .דיתעה לעפמ רובע



 ךירצ םיננכתמה תאש םג שיגדא ".תרחבני 9
 .קוושמ/ןרציה אלו ,ןוגראה תווצ עצבל

 .תכרעמה תרחבנ ,החלצהב רבע ןחבמה םא
 עצב -- ןחבמב דומעל החילצה אל תכרעמה
 -ידב הירחא האבה תכרעמה לע תומוד תוניחב
 .םילולקישה גור

 ?קוושמה עיצהל ךירצ המ

 תא טרפמ ,ןיזגמב ם"ביתה רודמ זכרמ ,זג ינד
 תכרעמ תריכמל ךרדב םייחרכהה םיבלשה
 חוקלה יכרצ תא ןוחבל קוושמה לע :ם"'בית
 העצה ורובע ביכרהל ,ןכמ רחאל .םהיטרפל

 הדובע תודמע עברא 9
 תורמשמ יתש
 יאלב תונש שמח
 וה = 92 8 תעצוממ ע"ש תולע
 2 הלבטב היצאלופרטניא ךותמ < תאיצמ
 ףס = 8

38 6+ 

 וב 2 ---

 יתלבה תלעותה תא הכירעמ הלהנההש חיננ
 תודמע עברא רובע) ו1,.א = 8150,000-ב הרישי
 2000 חיננ םא ,םדא תונש 8 ,(תורמשמ יתש
 תוליצנ 80%7ו הנשל תועש

 2000 א 8 א 800 = ע"ש 0
 א | 0
 180 12,800א 2

 שורדה רוצייה סחי תא בשחנ 2 החסונ ךותמ
 .ספא תלעות תלבקל

 ע.אז = 2.22 -- 0.62 = 0
 יופצה רוצייה סחיש התלעה הקידבה םא

 :היהי ןוכסיחה ,2.5 אוה
= 19.92 12,800 %(1.60 -- 2.50) = 68 

 = 229,478 %/הנש
 ןויליממ הלעמל לש ןוכסיח ,םינש שמח ךשמבו
6 

= 2 

 2 המגוד
 תכרעמב רבודמש קר ,1 המגודב ומכ םיאנתה

 .תודמע עברא םוקמב הדובע תודמע יתש תלעב
 \000",5 אוה תכרעמה ריחמ

 ,תכרעמה תולעל תיראניל סחייתמ ₪6-ו תויה
 4 תלעב תכרעמל 86 תא 2 הלבטב אוצמל לכונ
 היצלופרטניא יפל .8200,000 הריחמש ,תודמע
 תכרעמב םינד ונאש ןוויכמ .ע"ש/8 18.74 לבקנ
 ע"ש ריחמ היהי ,עברא אלו תודמע יתש תלעב
 .םיינש יפ לודג הדמעל

 ₪6 = 2% 18.74 = 37.48 8/צ"ש
 לבקנ ןכלו ,1 המגודל תוהז תולועפה ראש לכ

 א = ה 19.92+37.48 =

 שומיש יצח רובע 875,000 עבקנ א םא

2 

 העצהה רזגית הנממ ;םישרדנ םילודומל תיללכ
 תומישמה תא ואלמי תונכות ולא :תטרופמה
 .רתויב בוטה דצה לע

 (0/0) המגדה ןגראל וילע ןכמ רחאל קר
 ןחבמ ןכו תעצובמה הדובעה תנחת לש
 .חוקלה ביכרי והנבמ תאש (8:א האו הא א)
 םימי השולש ךוראל ךירצ הזכש םיעוציב ןחבמ
 .תוחפל

 -ותש איה תוחמתהה תמגמש ךירעמ זג ינד
 ןתינ םויה רבכ .דיתעב תונכותה קוש תא ליב
 תונכות לש םייסחיה תונורתיב תולקב ןיחבהל
 ןהיתושלוח לשו םימייוסמ םיחטשב תונוש
 הנכותה יתבש דוע ךירעמ אוה .םירחא םיחטשב
 .ןהיתויוחמתה יפ לע טא טא ולצפתי םיימלועה

 לע דיפקהל שי הנכות ןוחבל םיאב רשאכ

 %  סחיה ,| 'סמ המגודב 8150,000 םוקמב

 וה

 םיינש יפ ונטק ו, םגו א םגו תויה הנתשמ אל
6 
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 תצק ₪6 = 2.00 יופצה רוצייה סחי םא
 סחי ,תודמע עברא תלעב תכרעמב רשאמ תוחפ
 -- הווש שורד רוציי

 קיאז = 2.88 -- 0.62 = 6
 תלבקל שורדה רוצייה סחיש םיאור ונא

 ,רמולכ .יופצה רוצייה סחימ לודג ספא ןוכסיח
 תלעב וז תכרעמב שומישב ילכלכ ןוכסיח ןיא
 .דבלב תודמע יתש

= 2 

 3 המגוד
 םידבועש קר ,2 המגודב ומכ םיאנת םתוא

 :לבקנ .תורמשמ שולשב
3 = ₪0 

 א = 1
 קיז = 2.41 -- 0.62 = 9

0 = 6 
8 = 1.79(%9600%19.92 --2.0) = 
 .8200,000 לעמ לש ןוכסיח תונש שמח רובעו

 ,תודמע יתש לש תכרעמבש םיאור ונחנא
 שולשב הדובע ןובשחב תחקל ונילע היה
 לשב תאזו ,יפסכ חוור היהיש ידכ תורמשמ
 העובקה האצוהה לש תיסחי לודגה קלחה
 .תכרעמה תיינק תולעל סחיב תכרעמה תלעפהל
 4 המגוד

 םישמתשמ ןאכש אלא ,1 המגודב ומכ
 .8700,000 הלועש רתוי תמכחותמ תכרעמב
 רוצייה סחי ,רתוי תמכחותמ תכרעמהש ןוויכמ
 %200,000 א"ו 2.50 םוקמב 2.75 היהי יופצה
 .%150,000 םוקמב

 :בושיח ךותמ לבקנ
1 = 0 

+ 
 = --ךוו 5

 א |00
2 12,800 15 

 6  םישנא
 םיבשחטו

= 8 

 הל ובתכנ תואסרג המכ :םיעובק םימרוג המכ
 הסוסיב המ ;הרבחה לדוג המ ;הנותנ הפוקתב
 ןותנה חטשב םיקסעומ םישנא המכ ;ילכלכה

 ;(תוחמתהה תקדבנ ךכ) םירחא םיחטש תמועל
 שי -- ןבומכו ליעפממ תשרדנה הרשכהה יהמ
 .םישמתשמ לש םתעד תא עומשל

 ל"וחל עוטנל טלחהב הווש ילארשיה חוקלל
 תריגס" ינפל םירחבנה הנכותה יתבב רקבלו
 -שהה תמועל תיספא "לויט"ב העקשהה ."קסע
 .תועט חקמכ ררבתהל הלולעה ,תכרעמב העק

 בושח אשונל ונביל תמושת תא הנפמ אוה
 דבעמ ףרצל ןתינ תונכותה לכל אל :רתויב
 םיצבק תבסה רשפאמה הנכות ןקתה והז 8
 -יתו תימינפ תרושקתל םיירמונאפלא םיצבקל
 .(םיבית ףוסמ האר) תינוצ
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 א ₪[ = 2.65 - 0.78 = 7
 6 5 ₪ = (2.75-1,87)א12,800%19.92 =

 = 224,000 %/הנש
 % ןוילימ לעמ לש ןוכסיח םינש שמח ךשמבו

 תורמל ,1 המגודבש הזל ההז טעמכ ןוכסיח
 "רמה לשב תאזו הברהב הרקי תכרעמה ןאכש
 ןניאש הלעפהה תואצוה לש תיסחי לודגה ביכ
 .תונתשמ

 קודבל שיש וניאר ל"נה תואמגודה ךותמ
 -שפא תוכרעמ לש תוביטנרטלא רפסמ הדיפקב
 .הדובע ינויפיא לש תוביטנרטלא רפסמו תויר

 ועבקנש םימרוג ינש םנשי הקידבה ךילהתב
 יתלבה ןוכסיחה 6 :םהו דבלב הכרעה י"ע
 4 .יופצה רוצייה סחי ץ - ₪67ו ,רישי

+2 

 ,ימינפה דועיתה םיקול ןיידע ,תוחבשתל הכוזה 9

 הכרדההו הנווכהה יכסמ ,עויסו הרזע יכסמ

 -ילל ןוטילקת אציי בורקבש הווקנ הבה .רסחב

 .ימצע דומ

 תיללכ הכרעה

 ןיב וניוושה םדוקה רמאמב םא .דואמ בוט רצומה

 םהמ לפונ וניא סיריא ירה ,סוטולל רורד

 .ןרפשל יוארה ןמש תונוכת המכ סיריאל

 ינשמ רתוי ןיב םיבושיח עצבל תורשפא :לשמל

 .דועו שמתשמה לש הרזע-יכסמ ףיסוהל ,תודש

 דחא לע סיריא רתיו ותמצוע תא רפשל ידכ

 -וחונו ותוטשפ - ולש רתויב םיקזחה םיביכרמה

 דומלל ךירצ ,תויצפואה יוביר ללגב ,םויכ .ות

 .סיריא תא לעפתל רתוי השקו רתוי
 רצומל ותוא תוכפוה סיריא לש תורחא תונוכת

 ,םירטמאראפה תפש לש םישדחה םיכבדנה - בוט

 םיבר םיצבק םע םידוביע עצבל תורשפאה
 דואמ םילידגמ ,םיצבק רפסמ םע םיכסמ רייצלו

+4 
4 11 

 ק
 . קיסייב תינכות ףוסל ןמיס

 א ]

 :האבה הרוצב רדוסמ ץורע לכל עדימה ,תוארל לכותש יפכ
 רפסמ וחקלנ תומשה) .טלפל תשמשמה הרגשה תבותכ ₪

 (.ןגול ןאיו הרה'וא קנרפ לש ילבמסאסיד םורה
 תאצמנ ,וזכ ןיא םא .טלקל תשמשמה הרגשה תבותכ ₪

 ואש 110 /0) ] העדוה הז הרקמב ,האיגש תעדוה לש תבותכ

 יט

 ףיסוהל הצורה שמתשמ .הזה ץורעה תא תגציימה תואה ₪

 תא)וינותנ תא ףיסוהל לוכי יטראדנטס אל ינוציח רזבאל ץורע

 תינכות תא זיזהלו ,םיאתמה םוקמב (הנוכמ תפשב תורגשה

 .האלה קיסייב

 ליכמ אוה .(3 אתב) 608641. אוה רחא תכרעמ הנתשמ <

 הסנ .ןמז ותואב בשחמה שמתשמ ובש ץורעה לש תבותכה תא

 :לשמל

 | וזשוז ו

 לסונש שאזתז
4 

 םיקזח םיביכרמ המכ דוע סיריאל שי .ותמצוע תא
 רצק רמאמב םהילע דומעל היה השקש ,דחוימב

 הקיפארגה ,תוח"'ודהו תותליאשה לשמל .הז

 תורבעה ,םיקזח םיטירפת ,(םייתניב תמצמוצמה)

 ילאקיטרו ןוכדע יבצמ ,םילילמת דבעמ ,םיצבק

 .דועו

1% 2751 

0 23 

8 24 

 .הנורחאה
 תאזאד + 2: א 23633 + 256 א תא 214

 לש דחא רבעמ תועצמאב תרצונ תואה .ארוק

 תודוקנה תא תוארל לק .הספדהה שאר

 ,.יתודוקנ 99 וא 57 הלדוגש הצירטמב

 ללכ ךרדב הווהמ הטויט לש תוכיא

 ,רחא םדאל ותוארהל םיענ אלש אירק והשמ

 םיבלשב ךמסמל סחיתמה טלפ ןאכ זמורמ

 ןיידע קוקזה ךמסמ .ותנכה לש םינושארה

 ינפב הגצהל ןכומ וניאו ,םייונישל וא ההגהל

 ידי לע תלבקתמ וז תוכיא .םיארוקה להק

 24 וא 18 ללוכה הספדה שאר לש דחא רבעמ

 לש םירבעמ ינש תועצמאב וא הספדה ילית

 ןה תויתואה .םילית 9 וא 7 ללוכה הספדה שאר

 .םיגת תורסח ללכ ךרדבו תוטושפ ךא תוהכ

16 

 "תבותכת''ו "םיבתכמ'' לש תורמל

 תוכיא תוגציימה תופדרנ םילימ תויהל תורומא

 ןיב הצירטמה תוספדמ ינרצי םיניחבמ ,ההז

 .םיגשומה ינש
 הבוטה תוכיאכ תרדגומ תבותכת תוכיא

 הבוט קיפסמ אל ךא והשימל חולשל ידכ קיפסמ

 -מהש םשור רוצילו לבקמה תא תולשהל ידכ

 תא תוארל השק .הביתכ תנוכמב ספדוה בתכ

 ןה.תויתואה תא תוביכרמה תודדובה תודוקנה

 שאר לש ,רתוי וא ,םירבעמ 2 ידי לע תורצונ
 'ץניא לש קיקלח םדקתמ ףדה רשאכ הספדהה
 .ינשל דחא רבעמ ןיב

 שפחל ךילע המודמ םיבתכמ תוכיאב

 +  םישנא
 םיבשחונו

0 1055 :23634 1/8 = 256 

 .םיצורעה תלבטב תובותכה תא קודבו

 מל יהוז .(23605 - 23568 םיאת) 55

 .םינושה תרושקתה יקיפא
 :סנכה תאז ןוחבל ידכ

 < .החלצהב

 יאזאז 4 0; א 23633 +

 ארקנ .םיתב 38 לש הרדס אוה ןורחאה תכרעמה הנתשמ <

 לש םינותנ תלבט הש

 ןס 0% 1= 23568 10) 5

 2 ץאואז < ":תעתנמ]

 30 אפאד]

 ךותל ,חתפמכ םישמשמה ,םיתב ינש םיצקומ קיפא לכל
 ינש םא .קיפא לכב חותפ ץורע הזיא םינמסמו ,םיצורעה תלבט

 םינושארה םיקיפאה תשולש .חותפ וניא ץורעה ,םיספואמ םיתבה

 הלא לכ תא .3-0 םיצורע םהירחאו ,255-253 םינמוסמ (1 טוטרס)

 .קיסייב ךרד תונשל לכות אל

 ע 61.08% 47ו 0"₪א 4 תודוקפ תעפשה תא קודבל הסנ

 .תינכותה תא ץרהו ,סאא 4 4,'"א" :המגודל .םיקיפאה תלבט

, 
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 תנוכמב ספדוה אל רמוחהש תוארל ידכ בטיה

 ההובג הצירטמב תודוקנה תופיפצ .הביתכ

 .תודדובה תודוקנה תא תוהזל ןתינ אלו דואמ
 .םתכומ ןהלש הארמה ךא םיגת שי תויתואל

 רורטל רח
 הספדהה שאר ךירצ וז המר גישהל ידכ -- ַפ

 .בותכה לע םימעפ רפסמ
 תחפדר

 פדה" וא - תיתימא םיבתכמ תוכיא
 לש תוספדמ ידי לע תקפומה וז איה תוכיא

 פומ כיא
 רתונ הצירטמה תו ספדמל

 טמה ז ."תואלמ" תויתוא

 .וזכ תוכיאל עיגהל ףואשל קר

 םירקמבו רתויב ההובג ןתוכיא

 הלאכ תויתוא ןיב ןיחבהל ןתינ אל םיבר

 עב וקפוהש תויתוא וירש >  .סופד-רדס תרז
 <- וקפוהש תויתוא ןיב
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 4.155 ,149,122,140,131 +,14 הא הקירפא .1
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 .64 רודומוקל הנכות הריכמ/;

 .099-41138 דרא

 ירבעב תינכות ,םיקחשמ ;ריכמל (

 להג,סדלמה ?ש .א"כ 56-35 .םורטקפסל

 .03-95525 .לס/85145 בגנה ג.ד,זוע

 .520.'ק|6 ?ראטאל תוטלק לע םיקחשמ 4
 .053-42951,הפלחה תורשפא תמייק

 קפסל ןכומו,ןוגארדל תונכות הריכמל
 בקעי.תונכות תספרהו תורפס ערי

3 05 

 ולבמסא חונכות 1 50 + 32 ךוגארר 4
 .003-92485/065-24440 .םיקחשמ תורשעו

 תירבעב תורישע תונכות הריכמל

 .057-958471 עמ .א"כ ש100 ןוגארדל

 רודומוקל םיקחשמו תונכות הריכמ/הפלחהל
 .055-24102 ללא .4

 .תוטלק ג"ע םיקחשמ הריכמ/הפלחהל

 .08-470457 ץרחש השמ .א"כ 0

 םורטקפסל םיקחשמ הריכמ /הפלחהל

 / 03-996421 בירי.'ק48 /1 6

 .03-95461 2 ךללא

 ,וימאותו זז לפאל הנכות הריכמל 4
 .053-889624 לנד .תופש ,םיקחשמ

 רובע תושמושמ תוטלק שוכרל ןינועמ 4

 .04-936466 ןורש .'ק48 םורסקפס

 .04 רודווקל םיקחשמ הריכמ/הפלחהל 4
 .24102-05% ריבד ל"א

 םורסקפסל תוינכות הפלחה /הריכמל 4
 .04-986314 .64 רודומוקלו

 הנוכמ תפשב םיקחשמו תחנכות הפלחהל
 ,04-80054 איגש.'ק]6/48 םורסקפסל
 ( ברעב ) .04-246598 רואילו

 .64 רודעוקל הולנכות הפלחה /הריכמל
 .053-22950 / 053-3534656 יבא

 .לנועבצ מי''גל הנוכמ חפשב תונכות הריכמל 4
 .04-254672 לאירא צח

 * תילגנאב רלבמסא יקחשמ .ןוגארדל 4
 .הריכמ/הפלחהל קיסייב יקחשמ
 .04-247115 ידע,04-254826 ןר

 ,טורטקפסל הנכות ףילחה /רוכמל ןיינועמ

 .04-253046 איג

 לש קופהו קיפה תמישר לבקל ץינועמ
 .עדימ/םיקחשמ ןתא הרומתב ,32 ןחגארד

 הנבי ךרד,08-450483 מועדג רנבא
 .76343 הובר ,7

 04 רודומוקל םיקחשמ ףילחהל ןימועמ <
 .םינוטילקת ןנוכ תטקל ץינועמ ןכו
 .052-553759 רדוד

 ,םורסקפסל ;נוכמ תפשב םיקחשמ הריכמל
 .525 םיקחשמ 20 ,920 םיקחשמ 0
 ב.1,230 הליו, לאזרא ,ןואלג םייח
 .44805 ,םירפא

 / ךוטילקח לע טיקחשמ ולמאותו לפאל 4
 .065-29%988 לבז ,הוטלק וא

 .תנוכמ תפשב 64/3? ךוגארדל הוינכות 4

 ,ם"תעבג 50 םי הולוצמ,ןמרפיא רמו
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 ללנועמ ןכו םורסקפסל םיקחשמ הריכמל
 -12 ליגב עלפא ילעב םע רשק רוציל
 -05-850675 הקיסמ דורמנ 3

 םורטקפסל תגכואו ערזמ ףילחהל ןיימועמ -
 ,57 יקיר הביבח ,לאכלמ ןורש .8
 .53254] הפיה

 סםיקחשמ םע םינוטילקת 5 הריכמל
 ,הירבוע יש .325 .וימאוהו לפאל
3-... 

 םיקחשמ 10 + 32 ןוגארד הריכמל 4
 .054-55320 ןמרמיצ רואיל

 מועבצ ינ'גל רלבמסא המקל הרכומ <
 :(: ז ----/ ו וו.

2 

 ה 8885 עשב בנש, ראשית נשמה 236 וסב ששב שב:

 ,תוניטורבאסו םיקופ תמלשר וא/ו
 ,הרדג ,3/א ץיבובלל ,ןךיכור ןתיא 4

 ( תכשב אל ) .055-92632 ,0

 .םורטקפסל תוינכות הריכמנ/הפלחהל 4

 ,75250 ךולייא רמשמ ,לנושמש :גאול

5 

 ןוגארדל טיקחשמ הריכמ/ הפלחהל

2, 03-99425%6. 

 ילעבל םיר?רנו םילועמ טיקחשמ 4

 003-22499 דלאנד סט 01 םורטעפס

 םיבשחמה יגוס לכל טלקחשמ הריכוול 4
 ,ס"כ 5 תרש,דרו ןרע .תוטלק ג"ע

2... 

 ללעב בע תטנכות ףילחהל ןייגועמ 4

 .03-802308 ךמשוג ןגזר .ןנוכ םע ?ראטא

 לעור .לפאל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ 4

 -05-421 887 אלרול

 .םיקחשמ 10 %8. הריכמ/הפלחהל תונכות 4
 ילעב םע ע"רלמ ףילחהל ןינועמ ןכו

 לברא ןרע.טורסקפסל בילרר-ורקימ

3.. 

 ג"ע .600או. יראטאל חונכות הריכמל 4
 ,18 ןהנ",ןהכ זרא .תוטלקו םיגוטילקח
 .08-225345 ,72504 הלמר

 םיקוושמו תונכות הפלחה / ה רויכמל
 שוכרל ן"לנועמ ןכ ומ 4 וומוקל
 לוקוק רוד.הינועבצ ?וצר הנטק היזיוולט
4 

 ,הנוכמ תפשב טיקחשמו הנכות,םורסקפסל 4

 תורשפא םע םיקחשמ 20 לבקתו %5 חלש
 .05-49755 ךזח ןרילא ..הפלחה

 -ןוגארדל תונכותו םיקחשמ הריכמל
 .03-892370 רסיז נח

 תורשפא םע סקנללל םיקחשמ היויכמל

 .091 -81510 ןרומ ליג .הפלחה

4 

4 

 תורשפא םע םורסקפסל םיקחשמ הריכמל 4

 .03-774528 ץיבוניבר ןורוד .הפלחה

4 

4 

4 

 ןפג איג .יראטאל תוינכוה הריכמל
1 

 רודומוקל וווטלק ג"ע םיקחשמ ;פלחהל
 ( תבשב אל ) .04-25691 6,04-255580 .4

 .64 רורומוקל םיקחשמ הריכמ/הפלחהל

 .72102 הלמר 308 ר.ת,ץפסירק קחצ*
4.. 

 .64 רודומוקל הנוכמ תפשב הוינכות
 .052-33454 .הפלחהל

 ג"ע,64 רודומוקל םיקחשמ ;פלחהל
 .ם-7,7 לנועמש ךיקפילס ןנור.הוטלק
 ( צ"החא ) ,2

 קיפה מישר תא שוכרל/לבקל ןיינועמ 4
 בשומ ,דגמ ןר .32 ןוגארדל קופהו

 .76870 קרש קמע ג.רו ,טיעסנ

 תק לפאל תונכות הפלחה /הריכמל 4
 .א"ת 8 רגניזלש ,רלמא .ו?מאוחו
5.. 

 םיקחשמו תוינכות הריכמ/הפלחהל
 ,6 ןוירוג ןכ ,יתימע.'ק64/16 יראטאל
 .052-445790 .הננער

 ופעל תרשפאמה יראטאל ;נכות ;ריכמל 4

 ג"ע שלמק תומישר תרימש ,תויועול םילמ ןוסא

 052-35014 לט .םינוטילקתו הוטלק

. 

 קמפקו קופת תמלשר תא תונקל וא לבקל ןיינועמ 4
 לעור .הרומתב םיקחשמ ןתא .1) לפא לש לוכקו
 | ברע ) 03-7177653 ןוריצ ,7

 תפשו קיסייב לע םורסקפסל שרח רפס הריכמל 4
 0595-42322 ןרא .%15 .הנוכמ

 218|052-2 דוהא .%50-כ וימאותו לפאל תירבע 4

 תועשר לבקל ן"נועמ 800/600 יראטא ילעבל 4

 055-52165 ןור-ןכא לאגי .ע"ש ןתא ,קיפקו קופק

 ףלהקל ןכומ תטנכות יפלא םע לטא סאות לעב

 ירנע םילילמת דכעמ רעב ותושרבש תינכות לכ
 םוסלוב ןועמש .64 רנמול םיאתמה רוט 0

 +  םישנא
 םיפשחמו

0 -8 

 ,01/52 ןוגארדל קו וישרב םלנילנועמ 4

 ,קיסי'ב הפנכות תפלח>תב םינ"נועמ ןכ ומכ

 04-4015927 ריאי ,04-447129 רמע .הנוכמ תפש

 ;גוכמ תפשב םיקחשמ רוכמל /ףילהק ל ךןילנועמ 4

 04-9535410 סר רוד . יראסאל תוטלק ג'"'ע

 30000 ןועבט ,4 וורש

 לנד .לס-לב-לבל םיביק למו םישדח ם?לקחשו

 03 868871 ?אתבש

 ואטאל הנוכמ תפשב םיקחשמ ףילחתל ןלינועמ
 היגתנ 1/3 ם"ח .2]053-5191 סוקרמ לאירא

 תוגכותו םלקחשמ ףילחהל/רוכמל ןימנועמ

 תובחרה ,םיקחשמ 200 יתושרב .64 רודומוקל

 055-24102 ל"א .הוכמ תפשב תונכותו

 תפשבו קיסלבב םיקחשמ תטלק 32 ןוגארדל 4

 03-994254 רואיל .הפלחה /הריכמל הנוכמ

 םיקחשמו תפנכוה ףילחתל/רוכמל ן"נועמ

 ד"ת .05-457513 ?דוא .800או. יראסאל
 01212 א"ת 3

 ק48 רלבמסאב תונדחה הפלחה טורסקפסל 4

 .04-88880 ב?רי ךרע

 ג"ע .'ק64 - 8  לראטאל םיקחשמ !האיצו
 .וטרופמ םיקופ תמישר .םינוטילקתו תוטלק

 ןוסלגצכ ןרוא ,05-429517 הוטאירוצ ךרא
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 ;ריכמל .64 רודומוקל םיקחשמ הפלחהל 4

 רפוע .64 רודומוקל קיסי'ב ןומייסו תירבע

 ו-12

 ןרוא .טמאותו לפאל תצנכותו םיקחשמ תור 4

 ( ברע ) 2

 80006. לראטאל םיקחשמ רוכמל /ףילחק ל ןיינועמ 4
 %000 הליא ,1279 ד"ת ןלוג לנד .תוטלק ג"ע
8( 
 רלבמסאב 600 יראטאל הונכות ,.ריכמ: 6

 ךתכ זרא .םינושילקתו חוטלק ג"ע קיסייבבו

 72504 הלמר ,18 ןתגח עצבמ

 ןוגארדל הנוכמ תפשב םיקחשמ 100-כ יתושר: 4
 תבחרהל םיקופ יחושרב ןכ ומכ ,הפלחה/קריכמל
 זרא .םיעודי הנוכמ ?קחשמב תוליספת רפטמ
0-6 

 ,(0ק/8א ללוכ) 'ק6\ 1 לפא תכרעמ תריכמל 4

 תופסות + םירפס ,םיגנוכ לנש ,0₪ רוטינומ
 ברע 03-940295 ם"ח .הנכותו הרמוחב תובר

 ללעב םע םיקחשמו "נכות ףילחהל ן"נועמ (
 .דודשא ,24/5 םתורה ,ןמרפ למר .20-קיו

 וודומוקל הנוכמ תפשב סםיקחשמ ףילחהל ןיינועמ (
 04 80030 ידוא .12-ב ןרכומל ןכומ ןכ ומכ .4

 ,לאירא רלמא .הפלההל תוינכות !םורטקפס 4

 44458 ס"כ ,16 רש השמ .6

 םיקחשמו תונכות תפלחה 800/400 ?ראסא ילעב 4
 055-32163 ,ןח-ןבא לאגי

 רלבמסאכ תולנכות |50-כ !ןוגארְר ילעבל תעחפה 4

 .א"כ %1.5-ב םירבסהו הלעפה תוארוה ללוכ
 תחנכות םג לבק* רלבמסאב תלנכות הנוק; לכ

 03-907763 בקעי .קיסיבב

 .תנוכמ תפשב ןוגארדל תוינכות רוכמל ןיינועז 0

 68181 ופי ,5 הזע .03-833678 הפי ןנור

 052-35014 לט .יראטאל תולועמ תונכות4

 תחעטמה רלייפמוק תופשב ןיינועמ .64 רודומו4
 דא תופש ןתא .פוקסל תופידע .םיקחשמ תביתכל

 04-221353 לזנכשא דותא | .םיקחשמ

 .וימאותו לפאל חונכות רוכמל /ףילחה ל ןיינועמ.
 091 -44348 .79180 המחור ץובלק ,לרפ דוהא

 תביתכ ץנזב .םורסקפסל תרפושמ תירבע !!!שרח4

 תעצבתמ תירבע תביתכ קיסייבב הליגר תינכות
 .85 .ןימילל לאמשמ תילגנא ,לאמשל ץמימ

 .53600 םייתעבג ,9 גוצרה ,ןרק ישיבא

7-3 = 

 תינסחמ וא תירבעו קיסייב תטלקב ןירע6

 053-944385 יסאילא לואש .32 ןוגאררל

 לובוק חפש תונקל ןיינועמ 64 רודומוק ילע 4

 091 -33575 סנימ תימע,רבלב תטלק ג"ע

. 4.4 4 

 וה... ---₪ 0-₪--₪=-  ו..."

 ה
 ג"ע לובוק תפעכ ן"נועמ 64 ןוגארר לעב

 051 -33493 ריפש באו" .רכלב הטלק

 תכלהק;ל ואלריו הרטקפס ילעב םע רשקב ןיינועמ

 טבש .052-77067 שברג לשי .הנכוהו עדימ

 40084 הזלצרה ,37 השנמ

 י?ט-יב-יב ילעב םע הנכות וופפלחהל רשקב ןיינועמ

 053-86219 ןרוא יש

 .64 רודומוקל םיקוהומו הונכות ף?להמו רכומ

 02-4218855 דורמנ

 ןומשח ,תילגנא ,זקיסינ רומיל ןתנכותב ןיינועי

 04-9553870 ןלוג .רועו רלבמטא

 וודמוקל הנכותו םיקחשמ רוכמל, ףילחק ל ןיינועמ

 05-4954815 תימע .20 ק*וזלו 4

 ןוגארדל רלבמטאב הומנכות רוכמל ןיינועמ

 תוינכות לבקמ רלבמגסאב תסנכוה הנוקקת לכ

 המיכס ,תורכוח ,הורפס םג רכומ .קיסייבב
 .ןהילע םירבטו בשחמ תופש ,תילמשמ

 05-907763 בקע*

 לש תטלק גישהל ןיינועמ 64 רודומוק ילענל

 055-33040 ןרע .טיבל למ םיקחשמ תרומת וגול
 7704| רודשא 53/26 ןרא ןמלז

 יעוצקמ חול .*זראסאל םיירוקמ ןוטילקת יקחשמ

 04-706931 .תוטלקב םיקחשמ 4 ללוכ

 רובע תוינכותו םיקחשמ ףילחהל הצור הצור
 הנוכמ תפשב םיקחשמ יתושרב .64 רודומוק

 052-553759 רוד .הלאכשב קר ץינועמו

 רווומוקל הנוכמ תפשב תסנכות ףילחהל ןיינועמ

 ,לאומש ןאירמ 4 ו ו יקסע ליוצר ) 20 קלוולו 4
 2100 לאימרכ 9/16 שינשושה

 םולב דג .'82 טסוגוא גצד₪ תרבוחב ךליגועמ

 7|02-6345 .93710 ם-י ,1 רלה

 םיקחשמ 15 םע תטלק רכומ .64/32 ןוגארד
 (תולשמ ימדו תטלק ללוכ )810 .הנוכמ חפשב

 ( ברע ) 6

 ירפס,יוגיה תוטומ ,תירבע ,םססקס חק
 תוטלק לע תטכוח,( תירבעב םג )תכרדה
 .05-355907 ידוד .4220 .םורבוחו

 תספרמ + יק04 א2-700 פרש ;ריכמל

 רצלו *פשמ .%500 .לוקמטר +

4.. 

 .םיקחשמו תומכות + 1 קלרוא הריכמל
 .03-364299 ןמדירפ חלמע .רכמהל בייח

 שדח רוא טע ,לראטא ילעבל הריכמל

 השמ.הוירוקמ תוטלק ,הנכות ללוכ

%5.. 

 שקחשמ תריכמ/הפלחהל 800 או, יראטא
 ,23 אריפש,יאבג רמוע .םינוטילקת ג"ע
 .58293 ךולוח

 רופישל רישכמ,'ק 16 ?א 81 הריכמל
 ,הנירע הקיפרג תוטלקמ תוינכוה תטילק

 ,םלקיז.ק ,רואנ אלג .הנכותו תורפס
 4 ברעב ) 051 .6 0

 ,םירפס + 'ק 48 םורטקפס הריכמל
 רלבמסא ,הלרבעב תורבוח ,תונכות
 .063-24704 ,לאכימ-ןב זעוב.רזע תטכותו

 ,לוגיה חוטומ + םיקחשמ + לראטא הריכמל
 .04-935870 ןלוג הנשל תחרהא םע

 רסניפ ,ןוגארדל ןנוכ תונקל ןיינועמ
9 08-41 ( 8:00 -410:00 

 תוטלק * הלועמ בצמב ?ראטא הריכמל
 .3150 .תה"רי יגוס 2 + חוכ קפס +
 -02-941397 רזמא .% 200. 5רפוס ןנוכ

 הלועמ בצמב 32 ןוגארד .תונמרזהב
 * תטכות + יגיה תוטומ ,לוקמשר ,

 .04-234766 יסמ .תפסונ הפש

 .תריכמל 13.4 םיסיסרכ תבקנמ
 .02-534258/9/0 ם-* ,ןוכימ הטר

 ללוכ ,הלועמ בצמב 0 קיו ;ריכמל
 .םיקחשמו םירפס + 'ק 6 ןורכז תבחרה

0. 03-716492. 

4 

 חגיה טומ * 1ן רוטפורפ ורקימ ; ריכמל

 םירוביחה לכ י ךסמ ךרוע + םיקחשמ
 .059-77747 .40%0 .ימצע דומיל רפס *

 נער .שמושמ לפא םאות שורר ! ףוחד
8-.. 

 ריפוא ילא.םורסקפסל תדלקמב ןימועמ
9-3 

 סאא6!אד6 קורי סלנז רוטינומ הריכמל

 .04-237504 םחנ

 לוקמטר + םירוביחה לכ + שדח 32 ןוגארד
 5 + ליגר * רחומ יוגיה טומ + בשחמל

 100 ,תורבוח +( תירבעב 2) םירפס
 י קיסיבב תורשעו הנוכמ תפשב תוינכות
 : .03-940116 ךחנ

 ,הלועמ בצמב 32 ןוגארד הריכמל
 רפס + הנכות + חוכ קפס + תוירחא

 ורסמיי שכורל ,ווירבעב רפס + חילגנאב
 לבוק .תונמדזה ריחמה ,ץועייו הכרדה
3 065 

 ;צניא 18-16 חלנועבצ היזיולטב ןיינועמ

 -065-92483 יבוק .קוחר טלש םע יוצר

 תוינכות |50,יגזה טומ + 32 ןוגארר

 קיסילבל רומיל רפס + תוטלק לע םיקחשמו
 קיס"ב תולחנהו הודוקפל ןולימו תילגנאב

 בילסוג לעור .רוביר תונכות * תירבעב

 4 ברעב ) ,4

 .םאות/ לפאל רוביד סלטרכ הריכמל
 .( ברעב ) 7

 תללוכ,השרח השוק"ס תספדמ הריכמל
 .תוליעיו תוריהמ,תירבעב הביתכ
 .065-92483 יבוק

 לעב ,32 ןוגארדל רוא טע הריכמל

 לבוק .טינוש םילועפתו םילולכיש

3-.. 

 ,ןלילצ ללוכ,'ק 48 םורסקפס הריכמל

 ,תילגנאו הירבעב תורפסו םלקחשמ
7.. 

 00/8 40 רטולפ תספדמ הריכמל
 רוביחו הפלחקל טיטע + םיעבצ העברא
 .מ"ס 11.5 בחורב ליגר ר"נ ,סיטרכל

 4 צ"ההא ) .03-471 347 רלרא ךור*ל .0

 תינסחמ + לוקמשרל לבכ * ססקס הריכמל

 לוקמשר + חוטלק + םירפס + בחרומ קיסייב
 .063-53495 ןולא .הוכ קפס +

 40ללוכ 1010 לוקמשר .הריכמל ?ראטא
 .04-933870 .םיקחשמ

 עורסקפסל רוא טעו רוביר ללוחמ הריכמל
 .םורטקפסל תונכות הפלחה /הריכמל
 ( ברעב 067-30096.  ודור

 + לוקמשר * יוגי; טומ + 4 רודומוק

 .03-236017 םיסלנ .הרחוימ הנכות + תורפס

 * רוטלודומ * יאנש * טסקס הריכמל
 .5100 .הנכוחו םיקחשמ ,דומיל ירפס

 .05-730858 ימע ןב דהוא

 לוגלה תוטומ 2 + לראטא הרלכמל
 .03-700334 דורמנ יסמ .םיקחשמ +

 יטלפ/יסלק רודמב םוסרפ ספוט

 רוחב בריחה םידמ )0 יו דילמה ה נוט דו אי רּורָּב וי" 1

 יושר |
 הלר םירטימ םיארוקמ תו/רוה םילבקמ וא סילמה םיטולאב לכיס םיבייח אלט יא םווקה לר .טיטב 7) רשנטרומח תועוומה ורבו האג רי'בחכב

 דק ריצה וכ רצ חנא .הוערומה ןכואל הוירחאב חאותנ הנאו שלב רעומב יהלב

 .החלוצהב :ינל"ע לס תורי ידאתוה

 רע .יס.יב.יבל + מ ץוכב ץינועמ 4
 .065-31401 םדאא לארש"ש .0

 םורתטלק + 'ק|( ,ינועבצ ירנס הריכמל

 .03-517101 ליג; *יוגיה טומ *

 וחשמ הריכמל 4

 * יוגלה חוטומ
 יכמל .+220 .ןורכיז

 2 ,ספזליפ ;יהוו
 ,הונכיחל תורש

 קיזיולט קחשמ >

 0 3 .יוגי; תועומ 2 ,ןוסנו'ג 4

 .053-3831 8 ןזיח ינב

 טוכ + לפא ₪ יבורקימ ופי לחה ל 4

 תורטסו :גכות ,וו ז ס ,לקספ ללוכ

 .04 //8850 רור .וירבעב

 יבורקימ ייעב ןודעומ ןגראתמ.יבורק?מ 4

 .055-26/89 ךייטשנורב תימע .(000: לכמ

 םירועיש. 99 יא וא תלפא יזר הא ער 4

 , ץנז'מ ןורי .הנכות תפלח; :םיטרפ

 +( ברעב ) ,6

 הנופ לכ יח רוחאב *ראסא ןודעומ 4
 תורבוה ;ופכלחה תורשפא .הבושוו לנק*
 24-933870 ןלוג ,04-93541 רוצ .םיניזגמו

 .32 ןוגארו לע קיסייבב םייטרפ םירועש 4

 צ"לשהאה ,5 קילאיב ,זיאמ ה קירא

8. 05-997846. 

 לנועבצ מיג י:עב םע רשק רוציל ןיינועמ
 .הנכותו ערימ הכלחהתל ,קילאיב .ק רוזיאב

 .04-725589 איג

 800/600 יראטא ילעב םע רשק רוציל ןייועמ 4

 ,טרופופר ןדיע .הטכותו עדימ הכלחקל

 4י0.'א צ"ההא ) .03-9\ | 8

 ירפס ,תילוגשו >מיכט יתושרב .32 ןוגארר

 לע תורבוחו טירפס ,קופה חמישרו טיקופ

 .003-24440 .,חונכותו הנוכמ הפש

 םיבשחמ ישו ץב הריכמל םיקיחע וילוב 4

 .04- 988699 ריאמ .; לועמ בצמב 5700 ו\רומח

 -5 10 .80 ירנטל הקיפרג רפס ; ויכמל 4
 ,ונורנ רימש ,וזזלפאל תורפסב ןייגועמ

8 

 םיאתמ בשחמ לעבל תיקסע תופתוש עיזצמ 4

 .ןרע תוריינ םוחתב וויער שומימ םשל

 .03-358783 זמר

 ראסס'תרו ינשהמ ישמתשמ ןודעומ טיקמ

 ,03-473254 סיקרג ידג .'גסנוורא ןוויירוה 4

 .( ברעב )

 וימאותו לפא ילעב םע רשק רוציל ןיינועמ 4
 ,ורלוטס ור .תועדו תוכות הבלחהל

 ./7416 ,רודשא 64/29 ןיחגור

 1 קזרא ילעב םע רשק רוציל ןחנועמ 4

 ךורוד .םירכסו ערימ , חטכוה הפלחהל

 70400 ,הגויצ -סנ ,5 קילאיב ,,שרוק

 סורסקפס ילעב סע רשק רוציל ןייגועמ 4

 .תונויערו םוטלק ,תוינכות ו\גלח;ל

 אתא .ק ,'א28 הנגהה ,יחצ טאר

4-4 

 ו ו (יוטימ דדוכ\ האקמה ךקבוחו ל רגר תוייהבב תצבטמל החא הוימ - טינוה יא
 ן הודות הספוהמ ויל הליכי רוני גרמה ירח טנאנב שמשה

 .הרדב .ץיית הפקשמב רנה ות חל
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 תוירקהו הפיחמ .םייונמה יתבל םכרדב "סבולג" לש םירוסמה ברעה יחילש

 .םיעונטקו תוינומב ףרוחבו ץיקב ,םורדב עבש"ראב דעו ןופצב
 .ןורחאה ןותיעה קלוחמ ,הצחמו העש ךות

+3 

 .םייכוניח םישומישל
 קשימהו ןנוכה לש םתלועפ תוליעי

 -בוסמה) תודוקפה תורמל ,טלחהב תקפסמ
 םניא םה .םתלעפהל תושרדנה (תיסחי תוכ

 .םייבשחמ"בר םיקחשמ קחשל תרשפאמ ןבומכְו

%6 

 קשיֶמה רושיק רובע

 ירוס יפקיה דויצ לא

 הליפנ ,ילוא ,טעמל תובר תולקתל םייופצ
 -לבה םולח .םיביכרהמ דחא לש הריבש וא
 אוה םיענה םונמנה תא הוולמה דיחיה תוה
 רטמ 20 וכרואש ,ןוקסידה טרסש תורשפאה

 תופסונ תובחרה רובע

 (לשמל ,2א תספדמל)
 תמקה רובע

 םיבשחמ תשר

 תשרה .דוּב ףלא 100 תוריהמב (1 'סמ קשימב דיוצמ א"'כש יאנתב) םימורטקפס 64 דע רושיקל לא אשד
 ,(םירחא םימורטקפס רובע) םיצבק-תרש וא תספדמ-תרש רותב לועפל דדוב םורטקפסל תרשפאמ

 | םישנא
 םיבשחשממו

 = םורטקפסל םיננוכריעז

 לע הבשחמהו ,הלועפ ידכ ךות ערקיי ,ךרעל
 ךותב םיטמוקמו םיכבוסמ רטמ 20 םתוא
 .הלק הלחלח תררועמ ,ןנוכה לש ןטקה וללח
 םיבוט ןנוכה-ריעזו 1 סייפרטניאה ,םרב
 .ךחוגמה םריחמל תיסחי טלחהב

 רשא ,כוט דיתע םהל יופצ ,קפס ןיא
 תריצי םא בזמ רתוי הברה תויהל לוכי היה
 .ןוקסידה לע תיאדכ התיה הנכות תוליבח
 "ווקה ,שדחה ריילקניסה יכ הדבועהו ןכתיי
 םיננוכ םתואב שמתשמ (01.) פיל םּוטנ

 -סידב הנכות ול היהת יכו וכונפב םייונב .

 המאות רוציל היהי ןתינ םא) ליעות םינוק
 םוטנאווקה ינוקסיד יכ הכ דע עודיו - םהב
 -חכונה תמועל ,ב''ק 200 דע םתלוביק פיל
 אוה חוטבש המ .(ב''ק 100 דע ינב ,םיי
 /תולעה סחי תא םדקת תאזה תכרעמהש
 איבתו םייתיבה םיבשחמה ןיב םיעוציב
 .ונייד ,ךכ םאו .םהיניב שדח טרדנטסל

 ןנוכ-ריעז ,1 סייפרטניא :םיריחמ

 -בסהו דומיל רפס ,המגדה ןוקסיד ,דחא
 299דחאיב לכה ,םישורדה םילבכה לכו םיר

 . .רלוד 15 :קיר ןוקסיד ריחמ .םירלוד

 עשה
 הב נינו המגנטמ אבשעשה משמש שמ

 2 בולה
 ןיטינוק>א"

 , : "םיפסכ + סבולג" לע םותח

 : ןיטינומ" ןוחתריה לע יתנש יונמ ךתיבל םניח לבקתו

 .םייונמ 'חמ - 253211 :ןומלטב םיפסונ םיטרפ

2>|101 
 ןותיעה - "'סבולג''ה תא ארוקו ,ךתיבב היזיוולטה תסרוכב בשוי התא

 .תוטלחה ילבקמל ילכלכה
 ןותיעה
 'א םויב

 .םידחוימ םיחילש י"ע - וייונמל ברע ותואב דוע עיגמה דיחיה

נומה לעב ילכלכה ןועובשה תא תפסותכ יונמה לבקי ברעב
 ןיטי

 ."םיפסכ"

 לב
 תוטלחה זכקזמל ילכלכה ןווריעה

 סבו



...
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 5\/-328 ואידיו הרטקפס
 סורה ךותב הלולכה תירבע םע
 תוכזב - םסיבשחמ ורקימה םוחתב הנורחאה הלימה אוה \ 8
 ךתושרל .רתויב םישידח סיחותיפב שומישהו םוכחתה ,תונמוימה
 םייקסיעה סישומישה ,יכוניתה סוחתב תונכות לש בר רפסמ
 תונכות רחבמבו .ב"ויכו צ/(0א כ 51/48 ,םיקחשמהו סייתיבהו

 ,"516./8"" :תופשב (-//א1-ל תונכות לש האלמ הירפס * !תירבעב
 א ...דועו דועו "(" "קה 501." "סאד \א" "55א[₪] תא"
 הקיפרג * עז. 56א55א ת1ד1אשט - אלמ ךסמ תכירע
 תובחתרנ תויורשפא ,(םינססות) "םיטיירפס" 32-ו םיעבצ 16-ב
 ורע לכב תובטקוא 8 סע לילצ יצורע 3 א תואלבט טוטרשל
 .\.[2.5.8. לילצה דוביעל תורשפאו
 ואידי) הוטקפל .דועו טוטרש תלבט ,תוספדמ ,סיננוכ :רע דויצ לש לודג רחבמ <

 מ"עב (לארשי) םיבשחמ
 םילשורי ,02-267786 ,242032 'לט ,97 ופי 712 דרשמ ,ללכ זכיומ

 ראה יבחר לכב םישרומה םינכוסה לצא גישהל

 םירחא םג
 ץק]

 םימדומ רצייל
 *םיריהמ
 .הלאכ

 שולש דועב
 .םינש עברא וא

*16,800 5% 

/ 

 םע תאצל 6005א תרבח החילצה הז .3

 לע-ימדומ לש שדחה רודה ,2600-ה תרדס

 ש"לס 16,800 דע םיבצקל (50ק58 שוסס<א5)

 לכמ רכינ חרואב םיללכושמו םימדקתמ םהש

 ?םויכ םיעודיה

 החותיפב הצוענ וז הלאשל הבושתה

 תינכפהמ תותוא דוביע תרוטקטיכרא לש

 לש יברימ לוצינו עו ו תייגולונכט לע תססובמה

 לש המצועה בר ריעזה דבעמה ₪668000-ה

 אסזסאסו ג תרבח

 תוסיול תידוחי תכרעמ וכותב ללוכה חותיפ

 רודיש לש ףיצר םואית תחטבהל ,רודישה בצק

 יברימה בצקב 6005א 2665 םדומב םינותנ

 וז תכרעמ .תרושקתה וק ךומתל לוכי ובש

 תרשפאמ ,רתויב תמכחותמ איהש

 בצק לכב זוחסטסאפטד-ה לש היצזימיטפוא

 תפיקנב ךרוצ אלל ,ש"לס 16,800-ל דע רודיש

 עבצא

 ךות עדימה תונמיהמו תונימא חיטבמה חותיפ --

 זשא דדוקמה ןונפאה תקינכטב שומיש

 (זא=ו\ופ 60050 אוססטו הזוסא)

 ןונפאה תוקינכט ןיבמ רתויב תמדקתמה

 ונימיב תועודיה
 םגדמ םדומה לוכי .אוטו דויסושז תורוצתב

 םינוש רודיש יבצק רפסמב ךומתל 6005 5

 4800-ו 7200 ,9600 ןוגכ תשרה לש םינוש םיפנעב

 בצקב לועפל תשרב 0אסַ לכ לוכי ךכב .ש"לס

 תולת אלל ,תוליעיבו ול רשפאתמה יברימה

 תשרב םירחאה םישמתשמב
 הרקבהו הטילשה 6006א 2600-ה תרדסב

 םדומה יעוציב לע חקפל ןתינו ,תינקת איה תשרב

 לש יתיזחה חולה תועצמאב וקה לש ויתונוכתו

 תשרה לש הרקבהו הטילשה זכרממ וא םדומה

 (סא65-ה)
 לש תורשפא תמייק ,ךכל ףסונב

 לע החונ הטילש ךרוצל ,.ססוצאווא< וס גסו6

 םירתאב םיקחורמ םימדומ לש םדוקפתו םהיעוציב

 םישייואמ יתלב

 .2600-ה תרדס יהוז

 םג וחילצי םינש 4 וא 3 ךות יכ חינהל שי

 םא .ולאכ םימישרמ םיגשיהל עיגהל םירחא םינרצי

 דוע ונילא רשקתה ,זא דע תוכחל אלש ףידעת

 םויה

 הרדס יבגל טרופמ עדימ ךילא ריבעהל חמשנ

 ותוי ךל תתל תלגוסמ רשא םינושה הירצומו וז

 רתוי הברה

 ע"עב עדימ תוכרעמ

דיתעה תא תעבוקה-הלורוטומ
 



 ל ןכומ
+100 \\180 
 יקסע בשחמ לכב תורחתה

 :תואבה תובותכה ששב רחא

 ןיבת 84ואפסוו 100+ תא הארתש עגרב
 1983 ררצומה בוציע סרפב הכז המל
 ספות וניא) יטקפמוק ,הפי אוה .ב"הראב
 רתוי חונו (ךתדובע ןחלוש לע לודג חטש
 .רחא יקסיע בשחמ לכמ
 פהל הבשחמב ןנכות ₪וא80\/ 100+
 תא

 ו
 חולל בל םיש .לקו טושפל וב שומשה

 !דיינהו חונה םישקמה
 יתש ₪4וא80\% 100+*ל ,םיעוציבל רשאבו
 תוכרעמ יתשו תויזכרמ דוביע תודיחי
 לודג הנכות רחבמ תורשפאמה הלעפה
 הנה ,םילילמת דוביע ,רתוי ןווגמו
 - תונכותו םימושי ללוחמ ,תונובשח
 .'וכו םיקסע ילעב ,םיסדנהמ ,ןיד יכרועל
 תודמוע תונכות 10007מ הלעמל
 עגונה לכב םוצע ןורתי והז .ךתושרל
 .ךלש קסעל
 ךסמ רוחבל לוכי התא חואפסאא 0 +יב
 16 לש תינמז וב הגוצת רשפאמה ינועבצ
 .םיעבצ 4096 לש ןווגמ ךותמ םיעבצ
 ימ !תוירחא הנש ול שי .לכה אל דוע הזו
 ?המלש הנשל תוירחא ךל תתל ןכומ דוע
 אלו לטיגיד י"ע תורישי ןתינ תורישהו

 5 .םירחא י"

 מח בועוחדיתעה

 תחא לכל אוב .ונל ןימאהל בייח ךניא
 ישקב ,הלעמ תומושרה תובותכהמ
 י  םגו א4וא80ַו 100+ תא ךל ומיגדיש
 חכוויתו םירחא םייקסע םיבשחמ

 .ךמצע

 םיבועחמ ו
 רימט ןוסבקעי רמיו


